مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم مطرح کرد:

سرمایهگذاریدربقاعمتبرکهبرای
توسعهدرآمدها

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت :سرمایهگذاری در
بقاع متبرکه برای توسعه درآمدها و انجام کار خیر از این طریق،
طرح جدید سازمان اوقاف به شمار میرود .حجتاالسالم
والمسلمین عباس اسکندری به مناسبت پنجم ذی القعده
روز گرامیداشت امامزادگان در گفتوگویی با اشاره به وجود 91
بقعه متبرکه در قم اظهار کرد :در برخی از این بقاع ،چند تن از
امامزادگان مدفون هستند به همین دلیل تعداد امامزادگان قم به
 170نفر میرسد .مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان

روزنامه
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وقتی مردم ویروس تاجدار را جدی نمیگیرند؛

احتمال شیوع موج
دوم کرونا درقم

برگزاریعروسی،ترحیموشلوغیپاساژهاوغیرهنگرانکنندهاست
رعایتپروتکلهایبهداشتیدرقم بسیار پاییناست
با حضور جمعی از مسئوالن استانی:

8

رئیس کل دادگستری استان قم مطرح کرد:

قم،رتبهنخستدرترویجفرهنگ
صلح و سازش

رئیس کل دادگستری استان قم گفت :دستگاه قضایی استان
قم رتبه اول کشور را در مختومه کردن پروندهها از طریق صلح
و سازش از آن خود کرد .حجت االسالم مظفری در همایش
سراسری مسئوالن قوه قضائیه که از طریق ویدئو کنفرانس
برگزار شد ،در خصوص اهمیت صلح و سازش در دعاوی گفت:
دعاوی که با صلح و سازش به اتمام برسند از دوام و ثبات بیشتری
برخوردار بوده و عالوه بر آن برکات و رحمت الهی را نیز به همراه
خواهد داشت .مظفری در خصوص کسب رتبه اول استان قم در

8

رهبر معظم انقالب در ارتباط تصویری با مسئوالن قضایی تاکید کرد :

مبارزه با فساد
بدون اغماض وتعدی

در بدنه قوه قضاییه باید اعتقاد به تحول وجود داشته باشد
برای نظارت های مردمی زیرساخت حقوقی تنظیم کنید
همه وظایف قوه قضاییه رابصورت متوازن دنبال کنید
کرونا تمام نشده است همه باید مراقبت کنند

4

نشان کنگره ملی شهدای استان قم رونمایی شد
4

نائب رئیس شورای شهر اسالمی قم :

تغییرناگهانیتصمیمات
عامل عدم توسعه شهر قم است
معان وزیر بهداشت:

4

هر ۱۳دقیقهیکنفربراثرکرونادرکشورفوتمیکند
4

7

مدیرکلمحیطزیست استانقم:

تمامی راههای ورود به منطقه پلنگ دره مسدود می شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت :با توجه به افزایش احتمال آتش
سوزی در مناطق طبیعی ،تمامی راههای ورود گردشگران به منطقه حفاظت شده
پلنگدرهمسدودمیشود.سیدرضاموسویمشکینیدربازدیدازمنطقهحفاظت
شدهپلنگدرهبههمراهمدیرکلراهداریوحملونقلجادهایاستانقمدرسخنانی
اظهار داشت :با توجه به افزایش سطح مراتع و پوشش گیاهی ،خطر آتش سوزی در
مناطق طبیعی نسبت به سالهای گذشته بسیار افزایش پیدا کرده است .وی با بیان
اینکهمتأسفانهعمدهآتشسوزیهادرمناطقطبیعیاستانقمعاملانسانیدارد4 ،

مدیرکل نظارت بر امور عمرانی شهرداری قم خبرداد:

پیشرفت ۵۳درصدیتقاطعفردوسیوبلوارپیامبراعظم

(ص)

مدیرکل نظارت بر امور عمرانی شهرداری قم گفت :عملیات عمرانی تقاطع
فردوسی و بلوار پیامبر اعظم(ص) به مبلغ 47میلیارد تومان با پیشرفت فیزیکی53
درصد از پروژههای شاخص شهر قم است .مسعود بخشی در خصوص حوزه اجرا
و نظارت1بر پروژههای عمرانی ،اظهار داشت :عملکرد شهرداری همچون ویترینی
جلوی چشم شهروندان قرار دارد و شهروندان در این سالها شاهد عملیات و
فعالیتهای مختلفی در مسیر عمران بودهاند و پروژههای متعددی در طول این
سالها به اتمام رسیده است .مدیرکل نظارت بر امور عمرانی شهرداری قم افزود :در 8

آگهی واگذاری بهره برداری جایگاه  CNGسازمان همیاری شهرداری استان قم(نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی (طرح های تملک دارائی سرمایه ای) (نوبت اول)

سازمان همیاری شهرداری استان قم

شركت توزیع نیروی برق استان قم

درنظردارد براساس مجوز هیات مدیره سازمان نسبت به واگذاری بهره برداری از جایگاه
 CNGواقع درپردیسان ،بلوار صد متری امام صادق (ع) بصورت اجاره یکساله از طریق مزایده
عمومیاقدامنماید.

در نظر دارد فعالیت ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شركت های واجد شرایط واگذار نماید.
بدینوسیله از کلیه شرکت های واجد صالحیت دعوت بعمل می آید از تاریخ  99/04/08لغایت
 99/04/14جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)
به آدرس  www.setadiran.irاقدام نمایند الزم به ذکر است کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه یاد شده
انجام شده و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ،مراحل ثبت نام در سایت
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .بدیهی است آخرین
مهلت بارگزاری پیشنهادات حداکثر تا ساعت 19:00روز سه شنبه مورخ 99/04/24و زمان بازگشایی نیز
طبق جدول زمان بندی اعالم شده ،در سالن كنفرانس دستگاه مناقصه گزار خواهد بود و یک نفر نماینده
مناقصه گران می تواند با ارائه معرفی نامه کتبی و معتبر در جلسه بازگشایی پاکات مناقصه حضور یابد.
مناقصهگرمکلفاستمعادلمبلغاعالمشدهتضمینمعتبربراساسمفاداسنادمناقصه(مواردذکرشده
در شرایط و اسناد مناقصه) به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید.
به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش و یا کمتر از میزان مقرر و نیز پیشنهادهای فاقد امضاء،
ً
مشروطوپیشنهادهاییکهبعدازانقضاءمدتمقرردرفراخوانواصلمیشودمطلقاترتیباثردادهنخواهد
شد.
دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول یك یا تمامی پیشنهادها مختارمی باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021-41934:
آدرس و تلفن دفاتر ثبت نام درسامانه:
 .1قمخیابانتوحیدبلوارشاهدجنبمیدانامامحسین(ع)ابتدایبلوارجمهوریدفترخدماتپیشخوان
دولت (عادل کربالیی)025-38904901
 .2قم میدان سعیدی پل نیروی هوایی نبش کوچه  1ساختمان کیمیا دفتر خدمات پیشخوان دولت
(ابوالقاسم فرخ زاد)025-36703534
جدول زمان بندی بازگشایی پاکات

جهت خرید اسناد هر یک از معامالت فوق مبلغ  500/000ریال به شماره حساب
 35126182249351یا شماره کارت  6273811151524029نزد بانک انصار به نام
سازمان همیاری شهرداری های قم واریز نموده و به همراه اصل فیش واریزی و کارت شناسایی
معتبرجهتدریافتاسنادمراجعهنماید.
* سپرده شرکت درمزایده بصورت واریز نقدی بحساب سپرده  35126182249351نزد
بانک انصار بنام سازمان همیاری شهرداری قم ویا ضمانت نامه بانکی با اعتبار 4ماه باشد.
* قیمت پایه بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد.
* هزینه درج آگهی و کارشناسی رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود.
** سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.
* شرکت کنندگان می بایست در چارچوب الیحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت( مصوب
 )1337اقدام نمایند.
*سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
محلتسلیمپیشنهادها:
* مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهاد روزسه شنبه مورخ  1399/04/17از ساعت  8صبح
لغایت 14می باشد.
متقاضیان حقیقی و حقوقی دارای صالحیت از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می
توانند از روز یکشنبه مورخ  1399/4/8تا پایان وقت اداری  1399/4/ 17جهت دریافت
اسناد وکسب اطالعات بیشتر به آدرس قم – خیابان امام موسی صدر -باالتر ازمیدان نواب –
ساختمان نمایشگاه دائمی استان قم – طبقه دوم و یا به شماره تلفن 02536564805تماس
حاصلنمایند
زمان بازگشایی پاکات بعد از نوبت دوم اگهی روزنامه ساعت  10صبح روز پنجشنبه مورخ
 99/04/19می باشد .
روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان قم

اداره مناقصات و قراردادها 025-38818938-
شركت توزیع نیروی برق استان قم

شناسه آگهی892826
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اخبار

 شماره 5062ت و سوم 
یکشنبه -هشتم تیر ماه  -1399سال بیس 

برجاموتناقضگوییمنتقدان
سیدمحمدموسیکاظمی*

توافق هستهای جمهوری اسالمی ایران و گروه  ۵+۱که البته اکنون به  ۴+۱مبدل
شده در آستانه پنجسالگی قرار دارد؛ توافقی که از دوره مذاکراتش با نقد و حمالت
تند و تیز مخالفان دولت همراه شد و اینک با رویکردهایی دوگانه از سوی آنها مواجه
است.
مذاکرات هستهای جمهوری اسالمی ایران با  ۶قدرت جهانی که از اواسط سال
 ۹۲یعنی ابتدای کار دولت یازدهم آغاز شد ،سرانجام در  ۲۳تیرماه سال  ۹۴به انجام
رسید و برنامه جامع اقدام مشترک به تایید نهایی هفت کشور مذاکره کننده رسید.
برجام که محصول ماهها مذاکرات پیچیده ،دشوار و پرفراز و نشیب دیپلماتهای
ایرانی با هدایت «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه بود عالوه بر اینکه دسیسه
و کارشکنی صهیونیستها ،تندروهای آمریکایی و برخی دولتهای عربی منطقه را
برانگیخت ،درون کشور نیز صفی از مخالفان را مقابل خود میدید.
منتقدان و مخالفان برجام از همان ابتدای مذاکرات ،دولت و تیم مذاکرهکننده را به
وادادگی مقابل خواستههای طرف غربی به خصوص آمریکاییها متهم کرده و آن را
نشانهای از اعتماد بیش از حد و تکیه بر خارجیها دانستند که در نهایت به از میان
رفتن حقوق هستهای جمهوری اسالمی ،ایجاد چالشهای امنیتی و نفوذ دشمنان
خارجی در ایران منتهی خواهد شد .در مقابل ،دولت و طرفداران برجام ،سند برنامه
جامع را توافقی برد -برد خواندند که ضمن از میان بردن تهدیدات سیاسی و امنیتی
پیشرویجمهوریاسالمیورفعموانعمناسباتایرانباجهان،فرصتهاییبسیار
را برای گشایش در اقتصاد کشور فراهم میآورد.
تا پیش از خروج آمریکا از برجام که حدود  ۲سال پیش با فرمان «دونالد ترامپ»
اتفاق افتاد و با اعمال شدیدترین تحریمهای ممکن علیه جمهوری اسالمی
تکمیل شد ،برجام بستری مناسب برای جلب سرمایهگذاریهای خارجی ،توسعه
همکاریهای اقتصادی و نیز روابط دیپلماتیک به خصوص با اروپاییها به شمار
میآمد.
اثرات خروج آمریکا از برجام زمانی آشکارتر شد که دولتهای عضو اتحادیه اروپا به
خصوص سه کشور انگلیس ،آلمان و فرانسه به عنوان اعضای اروپایی توافق ،ناتوان
از ادای تکالیف و مسئولیتهایشان در برنامه جامع ،این توافق را عمال نقض کردند.
عالوه بر اینکه این دولتها در ادعا و زیادهخواهیهای ترامپ در مقابل جمهوری
اسالمی به خصوص در زمینه فعالیتهای صلحآمیز هستهای و برنامه مشروع
موشکی کشورمان با کاخ سفید همراه شدند .آخرین تحوالت مربوط به برجام،
همگامی غربیها در آژانس بینالمللی انرژی اتمی بود تا با اعمال فشاری مضاعف
بر تهران ،حقوق هستهای جمهوری اسالمی ایران در انجام فعالیتهای مشروع و
صلحآمیز را تا حد توان متوقف سازند .به موازات این تحرکات ،تیم سیاست خارجی
ترامپ به طور جدی به دنبال سد راه وقوع اولین رهاورد برجامی در حوزه نظامی
است .بر اساس توافق تیرماه ۹۴مقرر شد تا محدودیتهای پیش روی مبادالت
تسلیحاتیایرانباگذشتپنجسالخاتمهیابد.بههمینخاطرکاخسفیدمیکوشد
تا با فشار بر جامعه بینالملل و استفاده ابزاری از شورای امنیت خواسته غیرقانونی
خود را در نفی بندهای موسوم به غروب تحریمهای تسلیحاتی محقق سازد .آنچه
طی سالهای اخیر بر برجام گذشته فرصتی را در اختیار مخالفان دولت قرار داده تا
ضرباتشان بر پیکر برجام را سنگینتر از قبل فرود آورند.
از نگاه بسیاری از این مخالفان ،دولت «حسن روحانی» تمام تخممرغهای خود
را در سبد برجام گذاشت و با چشمپوشی از ظرفیتها و توان داخلی ،چشم خود
را به غربیها دوخت تا با تکیه بر آنان بر چالشهای پیش روی کشور خصوصا در
عرصه اقتصادی فائق آید .طیفی از منتقدان و مخالفان برجام حتی گام را فراتر نهاده
ومشکالتکنونیکشوررانتیجهتوافقهستهایقلمدادمیکنند.
دیروز یکی از روزنامههای مخالف دولت نوشت که «دالر  ۲۰هزارتومانی و سکه ۸
میلیونی و پراید  ۹۰میلیونی ،همگی میوههای برجام و در حقیقت همان سیب و
گالبیهایبرجاماست».
عالوه بر اینکه حامیان امروز و دیروز توافق هستهای هر کدام از چپ و راست با
اتهاماتی مختلف مواجه میشوند .دیگر روزنامه منتقد دولت با گرفتن انگشت اتهام
به سوی دستگاه اجرایی در مسئولیت آشفتگی اوضاع معیشتی مردم تصریح کرد
که حامیان برجام امروز با منطقی سست و نیتی غیرشفاف «بوق مذاکره» با آمریکا
رامیزنند.
برخی نیز توافق هستهای را پدیدهای میخوانند که حتی فرصت تعامل سازنده با
همسایگان را از ایران گرفته است.
صرف نظر از اینکه رویکرد دولت روحانی چه پیش از برجام و چه بعد از آن ،ایجاد
تعادل میان طرفهای روابط خارجی جمهوری اسالمی بوده و بارها نیز این مهم
مورد تاکید رئیسجمهوری قرار گرفته است ،وضعیت همجواری با ترکیه و عراق و
کشورهای عربی –البته به جز دولتهایی نظیر سعودی -تا افغانستان و پاکستان و
همسایگان شمالی گویای واقعیات سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم است.
برخالف تبلیغات مخالفان برجام ،همین چند روز پیش بود که پیشنویس برنامه
همکاری  ۲۵ساله میان ایران و چین تصویب شد و مناسبات منطقهای تهران با
همسایگانش هم به رغم تحریمهای شدید و بیسابقه از تنشهای مسبوق به دور
ماندهاست.
واقعیات سیاست خارجی دولت روحانی و پیامدهای توافق هستهای باعث شده
رسانههایمنتقدنیزنتوانندهمهاینواقعیاترابهتمامیانکارکنند.
از جمله یکی از رسانههای مخالف برجام در سرمقاله سه روز پیش خود چنین
نگاشت :در حال حاضر که با بدقولیهای آمریکا و اروپا مواجهیم و آن را بررسی
میکنیم،نوکتیزحملهرامتوجهدولتنکنیم.البتهکهدرتجربهاندوزیهایداخلی
باید به آن توجه کنیم اما در بعد بینالملل و مواجهه با دولتهای نقضکننده ،نوک
حمله را متوجه این دولتها کنیم و مردم را به توجه به این امر که این دولتها چه
خصوصیاتیدارند،معطوفبداریم.یکیازدستاوردهایبرجامآناستکهشناخت
بسیار خوبی از غرب ایجاد میکند و این شناخت را باید گسترش و بسط دهیم .اگر
ً
«همه حمالت» را متوجه دولت کنیم ،قطعا از این شناخت ،جامعه خود را محروم
میکنیم .عالوه بر اینکه برجام از نگاه طیفی دیگر از منتقدان همچنان همچون
چکی است که روی میز  ۱+۴قرارگرفته است و اروپاییها به ایران بدهکار ماندهاند.
به این خاطر ایران در صورت خروج از برجام دیگر نمیتواند در موضع طلبکار باقی
بماند .با نگاهی به مواضع اینچنینی منتقدان و مخالفان توافق هستهای میتوان
دوگانهای را شاهد بود که ناشی از تالش برای کتمان واقعیات برجام از یک سو و
مزایایی است که به رغم تزلزل توافق هستهای همچنان خودنمایی میکند.

زیباکالم :بود و نبود عارف فرقی نمیکند

نسلجدیداصالحاتبهزودیظهورمیکند

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت :ضرورت اصالحات همچون دوم خرداد ۷۶
در شرایط فعلی بیشتر نباشد ،کمتر هم نیست؛ به هر حال نسل و جریان جدیدی
ظهور خواهد کرد و برنامه اصالحات را به پیش خواهد برد .صادق زیباکالم در باره
استعفای محمدرضا عارف اظهار داشت :اساسا نه تنها استعفای محمدرضا عارف
و یا بودن ایشان بر ریاست شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان ،بلکه خود
شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان هم ،االن مدتهاست که بالموضوع
شده است .زیباکالم میگوید :اقشار و الیههای تحصیل کرده جامعه ،دانشجویان،
نویسندگان و  ...نگاه گذشته خود به اصالح طلبان را اکنون ندارند؛ چرا که امید
داشتند آبی از اصالح طلبان گرم شود و یا نوری در انتهای تونل باشند ،اما اکنون این
امیدها تمام شده است .وی میگوید :ضرورت اصالحات همچون دوم خرداد ۷۶
در شرایط فعلی بیشتر نباشد ،کمتر هم نیست؛ به هر حال نسل و جریان جدیدی
ظهور خواهد کرد و برنامه اصالحات را به پیش خواهد برد .زیبا کالم در پاسخ به این
پرسش خبرنگار فارس که آیا باید نسل اول جریان اصالحات خود را بازنشسته کند؟
تصریح کرد :چه خود را بازنشسته کند چه نکند ،جامعه و قشر جوان تحصیلکرده و
دانشجویان از این نسل اول اصالحات و رهبر آن دست بریدهاند و قطع امید کردند.
وی با تأکید بر این که بود و نبود عارف فرقی نمیکند ،گفت :این که عارف باشد یا
نباشد ،شورای عالی اصالح طلبان باشد یا نباشد ،فرقی ندارد .بنابراین ما باید این دو
مقوله را از هم تفکیک کنیم که ضرورت اصالح وجود دارد و دوم این که توانایی نسل
جدید دوم خردادیها برای تحقق آرمانها بیش از نسل نخستین است.



رئیس قوه قضاییه :

از مواضع قانونی و شرعی کوتاه نمی آییم

رئیس قوه قضاییه با طرح این سوال که ما در این رابطه چه کاری باید انجام دهیم،
گفت :ما به هیچ عنوان نمیتوانیم از مواضع قانونی و شرعی مان کوتاه بیاییم و باید
کارمان را محکم انجام دهیم و مراقب باشیم که در نحوه اقدام به شکلی اقدام کنیم
که آن نحوه کار متقن باشد و همچنین در حوزه تببین و اطالع رسانی به نحوی عمل
شود که به هیچ عنوان گزک دست دشمن ندهیم.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در همایش سراسری قوه قضاییه اظهارداشت  :به
موقع تبیین کردن ،افکار عمومی را به صورت موردی در یک دانشگاه و یک مرکز
علمی روشن کردن و چه به صورت کالن تبیین مسائل کردن ،نکات مهمی است.
اینکه همکاران قضایی در طول دادرسی و رسیدگی ،به مسائلی برخورد میکنند
ممکن است کسی ناراحت و یا کسی خوشحال شود؛ در حالیکه ما نمیتوانیم
با خشم و عصبانیت و خوشحالی دیگران درباره پروندهها تعیین تکلیف کنیم.
باید ضوابط را دنبال نماییم .پاشنه دستگاه قضایی بر اصول و ضوابط و مقررات
میچرخد و باید به آنها پایبند باشیم.
ویگفت:ازطرفدیگرنمیشودبهافکارعمومیبیتوجهبود؛بایدتبیینصورت
گیرد؛ این بدان معنا نیست که این کار را آن قاضی باید انجام دهد؛ میتواند این کار
از سوی دادگستری صورت گیرد و در سطحی از طرف مجموعه در مرکز و ستاد و یا
ازسوی سخنگو صورت گیرد؛ اما اصل این است که باید به افکار عمومی توجه داشته
باشیم و اگردر موردی ضدانقالب به دنبال صحنه سازی است ،کامال به مطلب دقیق
شویم و نگذاریم که او به اهداف پلید خود برسد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسالمی پایبندی اش
را به قانون و موازین شرعی از ابتدا اعالم کرده است ،افزود :ما نسبت به موازین
شرعی و اجرای قانون به هیچ عنوان کوتاه نمیآییم؛ اما نوع رسیدگی هم باید با
نوتنویرافکارعمومیهمراهباشدتاضدانقالینتوانندسوءاستفادههاییراکه
تبیی 
دنبالشهستند،انجامدهند.
وی بار دیگر از تالش همکاران در ستاد قوه قضاییه و هم در استانها تقدیر و تشکر
کرد و اعالم نمود :در بستر گام دوم و دوره تحول اقتضائاتی وجود دارد که از مهمترین
آنها اقتضائات اندیشه انقالبی و عمل انقالبی است و تحقق این امور به دست با
قضایی پویای توانمند به
کفایت تک تک شما همکاران عزیز خواهد بود .دستگاه
ِ
قوی انقالبی
اده
ر
ا
با
توانمند
ساختمانها و پول و امکاناتش نیست ،بلکه به نیروهای
ِ
ِ
ِ
در صحنه است.
رئیسقوهقضاییهگفت:رویکردبهتحولدرایندورهبایدمتفاوتباشد.نگاهتحولی
را دریک مجموعه در وهله اول مدیران میتوانند شکل دهند .اگر مدیران حس تحول
نداشتهباشند،یقینداشتهباشیدبابخشنامهودستورالعملدرزیرمجموعهتحولی
اتفاق نخواهد افتاد .تحول نیاز به یک اندیشه تحولی ،انگیزه تحولی ،اقدام و عمل
تحولی و به یک نگاه کامال انقالبی نیازدارد.
رئیسی اظهارداشت :این حسی است که بعضا استانها گرفته اند .گزارشها از
استانهامتفاوتاستوواقعااینگونهاستکهبعضیهاکارهاییکهتصورمیکردیم
باید ماهها طول بکشد ،به سرعت و ظرف چند هفته انجام میدهند و کاری که فکر
میکردیمالقاعدهبایدیکسریمقدماتراطیکند،دراستانهادوستانباانگیزهای
هستند که این کار را سریع شکل میدهند و انتظاری که امروز از بنده و شما به عنوان
مامور ایجاد تحول دردستگاه قضایی در بستر گام دوم هست ،این است که نگاه
متفاوت و اقدام انقالبی در این رابطه داشته باشیم.
باید حرف مردم را شنید
رئیسی با اشاره به ضرورت توجه به مردم تاکید کرد و افزود :باید حرف مردم از هر
کانالیشنیدهشودکهدراینمیاناستانهایمختلفروشهایمختلفیراانتخاب
کرده اند؛ اما مهم آن است که تالش شود از هر طریقی اعم از مکتوب ،تلفنی،
راههای دیجیتالی و غیره ،موضوع مطروحه از سوی مردم بعنوان یک گزارش اعالم
یا به عنوان یک شکایت دنبال و پاسخ داده شود.
رئیس دستگاه قضا اظهارداشت :باید فریاد تظلم خواهی مردم یا درخواست
احقاقحقآنهاباپاسخمثبتمواجهشود.البتهپاسخبایدمبتنیبرقانونوضوابط
باشد؛ اما توجه کردن به این خواسته بسیار مهم است .پاسخ به خواسته ارباب رجوع
و کسانی که به نحوی با عدلیه در ارتباط هستند ،حائز اهمیت است.

وی با تاکید بر ضرورت نظارت از سوی مدیران ،روسای کل دادگستری و دیگر
بخشهای نظارتی گفت :حضور دیوان عالی کشور در استانها ،ارتباط با قضات
تجدید نظر و محاکم ،همچنین پیگیری و نظارت دادستانی کل کشور ،دادسرای
انتظامی قضات و روسای کل اثربخش بوده است که البته باید این نظارتها افزایش
یابد؛چراکهافزایشآنمیتواندتضمینکنندهاجرایقانونوجلوگیریازمشکالت
باشد.
نظارت ها ،اطاله دادرسی را کاهش می دهد
رئیسی با بیان اینکه نظارتها میتواند اطاله دادرسی را کاهش دهد ،افزود :البته
گاهی موضوع پرونده زمان بر است؛ اما برخی مواقع موضوع پرونده زمان بر نیست؛
لذا بطول انجامیدن آن موضوعیت ندارد.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد :مساله حفظ سالمت دستگاه قضایی همواره به
عنوان تاکید مقام معظم رهبری ،بسیار مهم است؛ آمار تخلفات در قوه قضاییه
نسبت به بعضی سازمانها و دستگاهها آمار باالیی نیست؛ گزارش دادستان
انتظامی قضات در جلسات گذشته نشان از یک درصد تخلف میدهد؛ اما همکاران
تالش کنند که این درصد کم هم ،در قوه قضاییه وجود نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد :همواره باید نسبت به حفظ سالمت قوه قضاییه از هرگونه
روابطناسالمدقتشودونبایدلحظهایازآنغفلتکرد.حفظسالمتاینمجموعه
میتواند سالمت بسیاری از سازمانها و ادارات کشور را تضمین کند.
دست افراد مظلوم را بگیریم
رئیسی با اشاره به مساله عدم توانایی برخی افراد در پرداخت هزینههای دادرسی،
خاطرنشان کرد :افراد ضعیف و ناتوانی به لحاظ مالی وجود دارند که امکان پرداخت
مبالغیکهبهعنوانهزینهدادرسیبایدپرداختکنندراندارندواستیصالیدرچهره
آنان دیده میشود؛ مدیران و همکاران در سراسر کشور در این مورد به همه به ویژه
قشر محروم و مستضعف توجه داشته باشند .اوضاع اقتصادی شرایط خاصی را
به وجود آورده و گاهی پرداخت پانصد هزار تومان برای یک فرد یا یک خانواده که
میخواهد ادعایش را دنبال کند ،کار سختی است و ممکن است راههای قانونی را
هم بلد نباشد و پول وکیل گرفتن را هم نداشته باشد.
رئیس قوه قضاییه افزود :اگر کسی زبان حقوقینداردو پولیهمبرای گرفتنوکیل
ندارد ،باید امکان اینکه حق خودش را در دادگستری بستاند ،وجود داشته باشد.
سازوکاری در دادگستریها ایجاد کنید که امکان احقاق حق افراد ناتوان و محروم
دردادگستریهافراهمشود؛اینکهبهصورتکلیشهایبگوییمکهدرضابطهاینگونه
است،موثرنیست.
وی تصریح کر :باید افراد ناتوان را تشخیص دهیم و خصوصا دست افرادی که مورد
ستم قرار گرفته اند و مظلوم واقع شده اند را بگیریم و باید زمینه این کار کامال در
دادگستری فراهم شود تا افراد ناتوان به حق خود در دادگستری برسند.

رئیسمجلستاکیدکرد:

ضرورت ایجاد تحول در مدیریت کشور

رئیس مجلس با تاکید بر ضرورت ایجاد تحول در
مدیریت کشور ،گفت :تصمیم و اقدام ما مسئوالن
است که شرایطی ایجاد میکند که برخی مجبور
میشوند ،پشت بام اجاره کنند.
محمدباقر قالیباف دیروز با حضور در جلسه
برگزاری آزمون انتخابی دبیران کمیسیونهای
تخصصی مجلس شورای اسالمی ،رکن رشد و
تحول در هر مجموعه را نیروی انسانی برشمرد و
گفت :اگرچه در بحث توسعه همواره بر منابع مادی
و انسانی اشاره میشود ،اما منابع انسانی تنها رکن
توسعه است ،زیرا منابع مادی هم با توان و ظرفیت
انسانی فراهم میشود به این معنی که افراد با تدبیر،
خالقیت و مدیریت ،منابع مادی را با خود همراه
میکنند.
رئیس مجلس با تاکید بر اهمیت نیروی انسانی،
وجود فساد ،تبعیض وموثربودن تحریمها را ریشه
در ناکارآمدی و ضعف در مدیریت دانست و گفت:
مدیریت برای حل و فصل چنین مشکالتی باید به
نیروی انسانی توجه ویژه داشته باشد؛ اساس کار
در مدیریت است به طوریکه وجود مدیران به همراه
منابع و ظرفیتهای انسانی ،خالقیت ها ،وقت

گذاریها و علم و دانش میتواند موثر واقع شود.
قالیباف با تاکید بر اینکه مشکل کشور امکانات و
منابعنبودهبلکهمدیریتاستافزود:قانوناساسی
دو رکن صحن و کمیسیون برای مجلس شورای
اسالمی تعریف میکند به طوریکه تمامی پشتوانه
فنی و محتوایی صحن در اختیار کمیسیونها است
که محتوا و کار کارشناسی دقیق و خداپسندانه را
تنظیم و به صحن ارسال میکنند ،همین جاست که
به نقش مهم دبیران و تیم کارشناسی پی میبریم.
رئیس مجلس نقش تیم دبیران و کارشناسان
کمیسیونها را در انجام کار محتوایی پراهمیت و
اساسی برشمرد و تاکید کرد :بار سنگینی بر دوش
دبیران کمیسیونها است ،همانگونه که بنده در
پیشگاه خداوند مسئول هستم شما دبیران نیز
مسئول هستید که آیا وظایف خود را تحت نفوذ و
با بده بستان انجام میدهید یا براساس قوانین ،با
تخصص و بر اساس انصاف و تشخیص درست عمل
میکنید؟ وی با یادآوری جایگاه مجلس ،ادامه داد:
مجلس باید در راس امور باشد ،اما هم اکنون نیست
و باید در راس امور قرار گیرد.
قالیباف تاکید کرد :در حوزه مدیریتی به

دلیل ضعف موجود به سمت شایستهگزینی،
شایستهپروری و شایستهساالری نمیرویم؛ واقعیت
آن است که در نظام اسالمی برای حل مسئله در
هر کار ،ساختار و رفتاری باید از پایین به باال حرکت
کنیم.
قالیباف با تاکید بر شایسته گزینی در انتصاب
دبیران کمیسیونهای تخصصی مجلس ،تصریح
کرد :برای حرکت در مسیر شایسته پروری ،باید
زمینه آموزش و کارورزی را فراهم کنیم البته دبیران
هم باید تالش کنند تا این قابلیت ایجاد شود.
وی با یادآوری اختیارات رئیس مجلس در انتخاب
دبیرانکمیسیونهامطابقآئیننامهداخلیمجلس
تاکید کرد :هرگز چنین اختیاری را قبول ندارم که
با سلیقه شخصی و بدون ضابطه دست به گزینش
بزنم و بر این باورم که باید شایسته گزینی اتفاق
بیفتد ،شایسته گزینی به معنی ایجاد فرصت برای
شرکت  ۲۰۰نفر در آزمون به طوریکه فرصت برای
همه فراهم شود و این طور نباشد که با دایره بسته
چند نفری که میشناسیم یا چند نفری که توصیه
میکنند حجت بر ما تمام شود که فردی را برداریم
یابگذاریم.

سرلشکرسالمی:

تحریمهای تسلیحاتی تأثیری در وضعیت دفاعی ما ندارد

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تاکید
بر اینکه تحریمهای تسلیحاتی دشمن هیچ تأثیری در
روند وضعیت دفاعی ما ندارد ،گفت :ما امروز در هیچ
یک از سیستمهای تسلیحاتی در نیروی زمینی سپاه
به خارجیها وابستگی نداریم و به مرحله خوداتکایی و
استقاللرسیدهایم.
سرلشکر پاسدار «حسین سالمی» روز شنبه در حاشیه
بازدیدازنمایشگاهدستاوردهایسازمانتحقیقاتوجهاد
خودکفایی نیروی زمینی سپاه از تحریمهای ظالمانه
دشمنان علیه انقالب اسالمی و ملت ایران به ویژه در
حوزه تسلیحات به عنوان فرصتی مغتنم یاد کرد و اظهار
داشت :در شرایطی که تحت تحریمهای تسلیحاتی
جهانی و وجود دشمنانی واقعی همچون آمریکا به سر
میبریم ،مرتفع کردن نیازهای حوزه دفاعی با بهرهگیری
از توان و ظرفیتهای بومی در دستور کار قرار گرفته
است .فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با
بیان اینکه امروز آرایه وسیعی از تسلیحات دفاعی زمینی
را در نمایشگاه دستاوردهای تحقیقات و جهاد خودکفایی
نیروی زمینی سپاه مشاهده کردیم ،افزود :امروز به فضل
الهی این جهتگیری در نیروی زمینی ما ایجاد شده که از
سالحهایسبکتاسنگینواززرهیوتوپخانه،مهندسی
و سامانههای اطالعاتی و راداری که مورد نیاز رزم زمینی
است با تکیه بر دانش و فناوری بومی ایجاد شدهاند.

محمدجوادظریف:

تحریمهاوترورسردارسلیمانیاستقامت
مردم را نمی شکند

وزیر خارجه گفت :تحریمها و ترور سردار سلیمانی نتوانسته و نخواهد توانست تا
مقاومت و استقامت مردم را شکست دهد .سیاست آمریکا جز خفت برای این کشور
نداشتهاست.
محمدجوادظریفوزیرامورخارجهعصردیروزدرکنگره«تجلیلازجانبازانوشهدای
شیمیایی ،نفسهای سوخته و تجلیل از قربانیان حقوق بشر آمریکایی» طی سخنانی
اظهار داشت :برای بنده سعادتی است که در سالگرد بمباران شیمیایی سردشت
خدمتشماهستموسخنرانیمیکنم.
وی ادامه داد :در این روز که یادآور جنایت سردشت و بمباران این شهر است ،ما با دو
وجه از وجوح انسانی روبرو هستیم .وجهی از آن بعد انسانی است که در تاریخ ثبت شد
و نشان داد ما در مقابل ظلم و وحشی گری از خصایل انسانی تخطی نمیکنیم و دست
به مقابله به مثل که خالف انسانیت باشد ،نمیزنیم .وزیر امور خارجه گفت :بعد از این
بمباران ،سازمان ملل چندین بار بازرسی و بررسی کرد و نگرانی ایران از استفاده عراق
از سالح شیمیایی و ادعای رژیم بعث از استفاده ایران از سالح شیمیایی را مورد واکاوی
قرار داد و چندین گزارش نشان داد که به طور متقن رژیمی که از این سالحها استفاده
کرده ،عراق بوده و ایران از این سالحها استفاده نکرده است .ظریف افزود :سردشت
نقطه اوج وحشی گری رژیم صدام بود .سردشت نشانه وحشی گری افرادی است که
ً
برای رسیدن به هدف هیچ محدودیتی را نمیپذیرد و صرفا برای رسیدن به هدف از انواع
روشهای غیرانسانی استفاده میکنند .وی عنوان کرد :سردشت نقطه وحشی گری
رژیم بعث در ایران و حلبچه نیز اوج وحشی گری این رژیم در خود عراق بود؛ اما این
موارد تنها موارد نبود .عراق بارها در جبههها علیه ایران از سالح شیمیایی استفاده کرد و
تهران بارها آن را به سازمان ملل و شورای امنیت اعالم داشت ،ولی دبیرکل سازمان ملل
و دبیرخانه سازمان ملل که تا حدی بویی از انسانیت برده بودند ،بازرسهایی به ایران
ارسال کردند و گزارشها نشان داد که این عراق بود که علیه ایران از سالح شیمیایی
استفاده کرده است .اما شورای امنیت آن را محکوم نکرد.
مردم ایران همیشه شاهد تروریسم دولتی ایاالت متحده بوده اند
رئیس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد :شورای امنیت به رغم این گزارشات هیچ باری
عراق را محکوم نکرد .شورای امنیت که تحت تأثیر قدرتهای سلطه گر بود حتی بعد از
اعالم متجاوز بودن عراق در سندی رسمی اعالن شد ،این تجاوز را محکوم نکرد .سازمان
ملل منع استفاده از سالحهای شیمیایی و کشتار جمعی را بعد از جنگ تحمیلی اعالم
کرد .ظریف افزود :اسناد نشان داده که آمریکاییها تالش کرده اند تا در آن زمان ایران
را مقصر بمباران حلبچه و سردشت بدانند .برخی دولتمردان کنونی امریکا ،البته آقای
بولتون در حال حاضر رفته ولی آن موقع نقش داشتند .بولتون گفته بود که سالح سالح
است و مردم کشته میشوند .وی عنوان کرد :اما با دیپلماسی فعال ایران و تالش خود
مردم قربانی این جنایت ضدبشری ،چه جنایتی که در حلبچه رخ داد و چه حمایت
سردشت ،همگان در جهان متوجه شدند که چه جنایتی رخ داده است .وزیر امور
خارجه گفت :این روز ،برای همیشه روز سربلندی ملت ایران و سرخوردگی دشمنان
است .این روش همچنان ادامه دارد ،آمریکاییها امروز از صادرات برخی داروها به ایران
که برای درمان بیماران شیمیایی ،جانبازان ما و یا برای برخی بیماران خاص است با
تحریم جلوگیری کردهاند .ظریف ادامه داد :آنها ادعا میکنند موارد انسانی از تحریم
جدا است ،ولی به دلیل محدودیت مالی این امکان وجود ندارد .امروز و در شرایط کرونا
که نشان داده که کشورهای قدرتمند هم در مقابل آن وامانده و آمریکا نیز در کنترل آن
گرفتار شده ،در مسیر مقابله ایران با این پاندمی جهانی مشکل ایجاد کرده اند .وی
اظهار داشت :رژیم آمریکا نه در موضوع استفاده از سالح شیمیایی و نه در تروریسم
اقتصادی و تروریسم روشن خود علیه مقاومت مردم عراق و ایران که نمود آن ترور سردار
سلیمانی شهید ابومهدی مهندس بوده ،مبانی بشری را رعایت نکرده است .رئیس
دستگاه دیپلماسی تصریح کرد :مردم ایران همیشه شاهد تروریسم دولتی ایاالت
متحده بوده و همیشه شاهد این حرکتها بوده اند و امیدوارم توانمندی که مردم ایران را
ً
همیشه از این شرایط عبور داده ،مجددا هم به آنها کمک کند .ظریف افزود :تحریمهای
امروز و ترور سردار سلیمانی هم اینگونه بوده و نتوانسته و نخواهد توانست تا مقاومت و
استقامتمردمراشکستدهد.سیاستآمریکاجزخفتبرایاینکشورنداشتهوحتی
برای آنها امنیت نیز نداشته است .وی عنوان کرد :مردم ما همیشه استقامت کردهاند و
ما به عنوان خادمان ملت باید تالش کنیم از درد و رنج آنها بکاهیم .در خاتمه باید برای
همه رزمندگان و ایثارگران و کسانی که توفیق خدمت به ایثارگران دارند آرزوی سربلندی
وموفقیتکنم.
محمدباقرنوبخت:

گردنهمصائبکنونیراپشتسرمیگذاریم

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت :جمهوری اسالمی ایران بر مسیر حق و سناریوی
الهی قرار دارد که وعده آن در قرآن کریم آمده است و بر همین اساس از این پس نیز از
همه مصائب عبور خواهیم کرد که پاداش الهی از آن صابران است.
محمدباقرنوبختجمعهشبدرمراسمبزرگداشتشهدایهفتمتیردرمسجدجامع
اردستان با بیان اینکه مردم و رزمندگان بر اساس باور به نصرت الهی همه سختیها
را تحمل کردند ،تاکید کرد :بنابر مبانی دنیوی باید  ۱۰یا  ۲۰سال پیش شکست
میخوردیم اما هنوز بر اساس اعتقادات درستی که داریم پابرجا هستیم و این حرف
ناشی از غرور نیست؛ بلکه آنچه وظیفه بود ،انجام شد و سایر اتفاقها کار خدا بود.
معاون رییس جمهوری اظهار داشت :پس از شکست همه این نقشهها تالش بر
این شد که نظام را با تحریم ساقط کنند و از این رو تحریمهای سال  ۹۷و  ۹۸به غایت
سختتر از سال  ۹۰و  ۹۱است .وی یادآور شد :دشمن حتی تالش کرد تا تابستان داغ
 ۹۷را به راه اندازد و چقدر هم خوشحال بود که با توجه به تحریمها  ۴۰سالگی نظام را
نخواهد دید .نوبخت افزود :رژیم آمریکا اینقدر نابکار است که نه تنها به ملتهای دیگر
که حتی به ملت خودش هم رحم نداشت و در برابر چشمان مردم دنیا فردی را قتل عام
کرد تا حق و باطل نشان داده شود .وی با بیان اینکه با وجود چنین شرایطی فروش یک
میلیون بشکه نفت به قیمت  ۵۰دالر در بودجه امسال پیشبینی شده است ،گفت:
مردم به حد کافی مشکل دارند و ما مسووالن باید تالش کنیم تا مشکالت را با همه این
سختیها و کمبودها برطرف و از نظام دفاع کنیم.
یکعضوکمیسیونحقوقی:

احکام صادره توسط قاضی منصوری
باطل نمیشود

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی در خصوص احتمال
بطالن احکام صادره از سوی قاضی فاسد در پاسخ به این سوال که آیا احکام صادره از
سوی قاضی منصوری باطل خواهد شد و آیا امکان بازنگری در آن وجود دارد یا خیر،
اظهار کرد :خیر بازنگری در این احکام روند خود را دارد.
حسن نوروزی در گفتوگویی ،در خصوص محاکمه قاضی که پیشتر حکم فیلترینگ
پیام رسان تلگرام را صادر کرده بود و دربارهی حواشی و اتفاقات مربوط به اقدامات
متخلفانه قاضی منصوری و درباره اینکه اگر فساد قاضی در چنین مواردی محرز
شود آیا احکامی که پیشتر صادر کرده بوده باطل میشود یا خیر ،گفت :خیر بازنگری
در احکام روند خود را دارد به دلیل اینکه این مسائل ،مسائل امنیتی و قضایی است
باید این سواالت را از آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه بپرسید .وی همچنین
دربارهی اینکه آیا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی به موضوع
مرگ قاضی منصوری و تخلفات وی ورود خواهد کرد یا خیر ،گفت :هنوز این موضوع
مشخصنیست،چراکهوضعیتکمیسیونهنوزبهصورتکاملمشخصنشدهاست.
انشاءاللهوضعیتکمیسیونهفتهآیندهمشخصخواهدشد.
یکفعالاصالحطلب:

سالمی خاطرنشان کرد :هم اکنون تمامی فناوریهایی
که در ابعاد جهانی در حوزه رزم زمینی قرار دارد را در
ساختار ،بدنه و سازمان جهاد خودکفایی نیروی زمینی
سپاه مشاهده میکنیم .فرمانده کل سپاه با بیان اینکه
درحال حاضر فرمانده نیروی زمینی سپاه تمرکز خود را بر
ارتقای توان و تجهیزات این نیرو گذاشته است ،ادامه داد:
عالوه بر این ارتباط بسیار مطلوبی بین سازمان تحقیقات
و جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه با موسسههای
دانش بنیان و جامعه علمی و نخبگانی برقرار است.

سالمی با تاکید بر اینکه تحریمهای تسلیحاتی دشمن
هیچ تأثیری در روند وضعیت دفاعی ما ندارد گفت :ما
امروز در هیچ یک از سیستمهای تسلیحاتی در نیروی
زمینی سپاه به خارجیها وابستگی نداریم و به مرحله
خود اتکایی و استقالل رسیدهایم .فرمانده کل سپاه با
تاکید بر اینکه در آیندهای نزدیک شاهد ورود سیستمهای
غافلگیرکننده خواهیم بود ،اظهار کرد :نیروی زمینی ما
امروز غافلگیری فناورانه را در دستور کار قرار داده است تا
در برابر فناوریهای روز کمبودی احساس نشود.

عارفاسفندماهاستعفاءکردهبود

فعال سیاسی نزدیک به «محمدرضا عارف» با تایید خبر کنارهگیری او از شورای عالی
سیاستگذاری جبهه اصالحطلبان ،گفت :این موضوع قرار بود در جلسه شورای
هماهنگی جبهه اصالحات در اسفندماه سال گذشته مطرح شود اما به دلیل شیوع
ویروس کرونا جلسه ای تشکیل نگردید و تا به امروز رسانهای نشد.
«علیرضا خامسیان» روز شنبه با تایید خبر استعفای محمدرضا عارف رییس شورای
عالیسیاستگذاریجبههاصالحطلبان،ازعلتکنارهگیریعارفاظهاربیاطالعی
کرد و در این باره به خبرنگار سیاسی ایرنا گفت :عارف در اسفندماه استعفای خود را به
داود محمدی دبیرکل انجمن اسالمی معلمان داده بود.
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 ۵ترفند برای داشتن موهای سالم

اگر هنوز باور ندارید که یک رژیم غذایی سالم میتواند موی شما را ترمیم و سالمتر
کند ،این مطلب را بخوانید.
ٌ
احتماال همیشه به اینکه جنس موهایمان چگونه است فکر کردهایم .خیلی از
ما گفتهایم که ژنتیک ما تعیین میکند که چطور مویی داریم ! این در حالی است
که رژیم غذایی ،آبو هوایی که در آن زندگی میکنیم ،آلودگی که در معرض آن
هستیم و رویکردمان در مراقبت از مو بسیار اهمیت دارد .اگر هنوز باور ندارید بهتر
است بدانید که یک رژیم غذایی سالم میتواند موی شما را ترمیم و سالمتر کند.
پروتئین
یک رژیم غذایی مناسب ،عامل مهمی در سالمت مو و پوست سر است .موها در
درجه اول از پروتئین تشکیل شدهاند .بنابراین به ازای هر کیلو وزنتان حتما یک
گرم پروتئین مصرف کنید .حداقل مصرف پروتئین روزانه شما باید  ۴۵گرم باشد.
از منابع خوب پروتئین برای شما مرغ ،ماهی ،گوشت قرمز بدون چربی ،لوبیا،
محصوالت لبنی کمچرب و تخممرغ است.
رژیمهای غذایی که پروتئین کافی ندارند ،میتوانند منجر به ضعف ،شکنندگی
موها ،از بین رفتن رنگ مو و همچنین ریزش مو شوند.
روی
کمبود روی میتواند باعث ریزش مو شود .برای مقابله با ریختن موهایتان از
اجیلهایی مانند گردو ،پنیر و بادام استفاده کنید .به وفور از سبزیجات ،میوهها و
ساالدهایبرگداراستفادهکنید.
آب تمیز و تصفیه شده را جدی بگیرید و بدن خودتان را از آب محروم نکنید.
در صورتی که بدن شما از نظر فلز روی ضعیف باشد ،میتوانید از مکمل مولتی
ویتامیناستفادهکنید.
امگا۳
افزایش میزان دریافت اسیدهای چرب امگا  ۳ممکن است باعث تحریک
فولیکولهایمووغددسبابهشود.اگرچهاینکارباعثرشدموهایشمانمیشود
اما میتواند سالمت پوست سر را بسیار باال ببرد.
امگا ۳در ماهیان آب سرد مانند سالمو ،ساردین و شاه ماهی وجود دارد .منابع

دیگر امگا ،۳دانه کتان ،ماست ،ساالد و غالت است.
جنس موی خودتان را بشناسید
در مورد اینکه بهتر است موی خود را چند بار شامپو کنیم نظرات متناقضی وجود
دارد .همه اینها به ترجیح شخصی و نیازهای فردی بستگی دارد :نوع و بافت مو،
چند بار از محصوالت استفاده میکنید و چه سطحی از فعالیت را دارید.

به عنوان مثال فردی که موی چربی دارد ممکن است هر روز نیاز به شامپو کردن
داشته باشد ،در حالی که فردی که موهای خشک دارد ممکن است به شامپوی
کمتری نیاز داشته باشد .توجه داشته باشید که از شامپوی مناسب خودتان
استفاده کنید .شامپوهایی که سولفات دارند را مصرف نکنید و به خاطر داشته
ً
باشیدکههزینه،لزوماکیفیتمحصولرانشاننمیدهد.
هنگامشستشوتوجهکنید
هنگامیکهموهایشمامرطوباست ،سهبرابربیشترازحالتعادیآسیبپذیر
است .موهای مرطوب را بیش از حد با حوله مالش ندهید .برای جدا کردن موها از
یک شانه پهن استفاده کنید و بیش از حد هم موی خود را شانه نکنید .توجه داشته
باشید که به اندازه کافی از محصوالت برای موی خود استفاده کنید و از استفاده از
آب بسیار گرم یا خیلی سرد خودداری کنید.
چندنکتهنهایی
· هنگام خشک کردن مو ،از کمترین حرارت شروع کنید و به تدریج گرما را
افزایشدهید.
· اجاره دهید موهایتان کمکم خشک شود و صبور باشید.
· اگر موهای خود را رنگ میکنید بهتر است تا سه پرده دورتر از موهای خودتان
باشد.
· برای جلوگیری از خرد شدن موهایتان ،هر  ۱۰الی  ۱۲هفته یک بار ،موهایتان
را کوپ کنید.
· برای رشد مو و افزایش گردش خون ،پوست سر خود را ماساژ دهید.
· سوء مصرف الکل را ترک کنید.
· رژیمهای بسیار کم کالری برای موهای شما بسیار مضر هستند.
· هورمون تیروئید خود را بررسی کنید که در سالمت موهای شما بسیار مؤثر
است.
· استرس بیش از حد برای سالمت مو خطرناک است.
·رقیقکنندههایخونوبرخیازداروهایتجویزیقلبی،افسردگی،فشارخون
و آرتریت روماتوئید نیز به سالمت مو صدمه میزنند.

مواد غذایی که برای مهار کردن آرتروز باید از آنها دوری کنید

اگر در معرض آرتروز هستید یا سالهاست با آن دستو پنجه
نرم میکنید ،اندکی در سبک غذایی خودتان بازبینی کنید.
درست است مواد غذایی که مصرف می کنیم باعث درمان
ما نمیشود ،اما همین که اندکی از التهابها را و در نتیجه
ً
دردهایمان را کاهش دهیم ،احتماال برای ما مطلوب خواهد
بود .آرتروز نوعی اختالل با درد مفاصل و التهاب است که اگرچه
انواع مختلفی از آرتروز وجود دارد ،اما درمانهایی که برای آرتروز
در نظر میگیرند بر کاهش التهاب تمرکز دارد.
بعضی از غذاها معموال تورمهای دردناک ایجاد میکنند
و رژیم غذایی شما نمیتواند ورم مفاصل را درمان کند اما
میتواند از تورم آن بکاهد .اگر در معرض آرتروز هستید یا
سالهاست با آن دستو پنجه نرم میکنید ،اندکی در سبک
غذایی خودتان بازبینی کنید .درست است مواد غذایی که
مصرف می کنیم باعث درمان ما نمیشود ،اما همین که اندکی

ً
از التهابها را و در نتیجه دردهایمان را کاهش دهیم ،احتماال
برای ما مطلوب خواهد بود.
چه مواد غذایی؟
محصوالتلبنیباتحریکبافتاطرافمفاصل،ممکناست
شماراآزاردهد.جایگزینهاییمانندکینوا،عدس،گردو،توفو،
لوبیا و اسفناج به شما کمک خواهد کرد .به خوردن شکر هم
دقت کنید .خوردن شکر مساوی با التهابهای دردناکی است
ً
که مخصوصا برای افراد مسن بسیار مضر است .توجه داشته
باشید خوردن مواد افزودنی برای مبتالیان به آرتروز بسیار مضر
است .بسیاری از غذاهای آسیایی مانند سس سویا حاوی
 MSGهستند .سس ساالد ،سوپهای آماده ،غذاهای سریع
و آماده حاوی این ماده هستند که باعث حبس شدن آب و تورم
میشود.
درست است مصرف تنباکو جزئی از مواد غذایی نیست اما

 ۱۰مواد غذایی سالم که سرشار
ازفولیکاسیدهستند
فولیک اسید یک ویتامین محلول در آب است که عملکردهای مهمی در بدن
ً
دارد که به بزرگساالن و مخصوصا زنان توصیه میشود روزانه آن را دریافت کنند.
مواد غذایی طبیعی سرشار از فولیک اسید میتوانند شما را از مصرف قرصها
بینیاز کنند .در این گزارش ۱۰مادهغذاییسرشار ازفولیک اسید رابشناسید.
فولیک اسید یک ویتامین محلول در آب است که عملکردهای مهمی در بدن
دارد .ویتامین B۹به طور طبیعی در بسیاری از غذاها و همچنین به شکل اسید
فولیک در غذاهای غنیشده وجود دارد .توصیه میشود که بزرگساالن سالم
حداقل روزی ۴۰۰میکروگرم از آن را دریافت کنند تا دچار کمبود نشوند.
در اینجا  ۱۰مواد غذایی سالم را به شما معرفی میکنیم که سرشار از فولیک
اسیدهستند:
از حبوبات تا مارچوبه
حبوباتی مانند لوبیا ،نخود فرنگی و عدس را فراموش نکنید .درست است که
میزان دقیق فولیک اسید در حبوبات متفاوت است اما منبع عالی محسوب
میشوند.
تخم مرغ یک ماده غذایی سرشار از فولیک اسید است .حتما در وعدههای
غذایی خود تخممرغ را بگنجانید تا به راحتی نیاز خود به فولیک اسید را تأمین
کنید.
جالب است بدانید مارچوبه حاوی مقدار زیادی از ویتامینها و مواد معدنی
از جمله فولیک اسید است .مارچوبه سرشار از آنتی اکسیدان است و خاصیت
ضدالتهابی و ضدباکتریایی دارد .عالوه به این منبع بسیار خوبی از فیبر است.
از بروکسل تا چغندر
سبزیجات برگدار مانند اسفناج ،کلم و آرگوال هم کمکالری هستند و هم
بسیاریازویتامینهاوموادمعدنیکلیدیماننداسیدفولیکرادربرمیگیرند.
همچنیناینموادغذاییسرشارازفیبروویتامینهای kو Aهستند.مطالعات
نشان داده است این سبزیجات در کاهش التهابها ،کاهش خطر سرطان و
کاهش وزن نیز موثر بودهاند.
جوانه بروکسل مرتبط با خانواده کل م و کلم بروکلی است .آنها منابع خوبی
برای آنتیاکسیدان هم محسوب میشوند و همچنین از التهابها جلوگیری
میکنند.
چغندر یکی از مواد مغذی است که عالوه بر میزان زیاد منگنز ،پتاسیم و
ویتامین سی ،دارای مقادیر زیادی از فولیک اسید نیز است.
خوردن مرکبات را فراموش نکنید
مرکبات هم خوشمزه و پر از عطر و طع م هستند و هم سرشار از اسید فولیک.
پرتقال ،گریپفروت ،لیمو لیمو ترش را در هرم غذایی خود بگنجانید.
کلمبروکلی،ازسبزیجاتهمهفنحریف!
کلم بروکلی از آن پرخاصیتهایی است که اگر به غذای شما اضافه شود،
مجموعهای از مواد معدنی و ویتامین را برای شما فراهم میکند .کلم بروکلی
پخته شده میزان زیادی از فولیک اسید را در خود دارد .همچنین این ماده
غذایی ویتامینهایی مانند C، Kو Aدارند و سرشار از منگنز نیز هستند .جالب
است بدانید که کلم بروکلی خاصیت ضد سرطانی هم دارد .پس بهتر است
تعللنکنید!
دراینزمینهبخوانید:
آجیل و جوانهگندم را امتحان کنید
آجیلها پر از فیبر و ویتامینها و همچنین مواد معدنی مورد نیاز بدن ما
هستند .آجیلها و دانهها در رژیم غذایی شما میتوانند به رفع نیاز بدن به
فولیکاسیدهمکمککنند.
جوانه گندم را جدی بگیرید .گندمها پر از فولیک اسید هستند اما در فرایند
فراوریازموادمغذیتهیمیشوند.جوانهگندم،بدونفراوری،یکمنبععالی
و بینظیر از ویتامین ،مواد معدنی و آنتیاکسیدان است .این ماده  ۱۶درصد
نیاز روزانه بدن به فیبر را هم تأمین میکند.

دقت داشته باشید که افراد سیگاری در معرض خطر بیشتر
آرتریتروماتوئیدهستند.
از نمک تا روغنهایی که میخوریم
شاید برای شما جالب باشد که نمک هم با توجه به پتانسیلی
که در ایجاد التهاب مفاصل دارد ،برای شما مضر است.
نمک روی همه افراد به یک نحو اثر نمیگذارد اما در اغلب
مردم اثر منفی دارد .چربیهای اشباعشده هم باعث التهاب
مفاصل میشوند .مصرف بیش از حد چربی ،عالمتی برای
بیماریهای قلبی است .بیشترین منابع چربیهای اشباع
شده ،گوشت قرمز و غذاهای سرخشده و فراوری شده است.
روغن ذرت امگا 6زیادی دارد که درست است ما به اسیدهای
چرب آن نیاز داریم اما مقدار بیش از حد آن میتواند باعث
ایجاد التهاب شود .امگا  6در روغنهایی از جمله آفتابگردان،
ذرت ،سبزیجات ،بادامزمینی ،انگور و در محصوالتی مانند

سس ساالد و مایونز پیدا میشود.
کربوهیدراتهایی تصفیه شده مثل کیک و نان ،کراکر و
غالت که فراوری شدهاند ،هیچ یک از ارزشهای غذایی اصلی
گندم را ارائه نمی کنند .کربوهیدراتهای تصفیه شده باعث
ایجاد التهاب در بدن شما میشوند.
جالب است بدانید که غذاهایی که در دمای باال پخته
میشوند ،باعث بروز پیری زودرس میشوند .به غذاهای سرخ
شده در دمای باال نه بگویید و التهاب را از بدنتان دور کنید.
هیچوقتشیرینینخوریم؟!
توجه داشته باشید که صحبت از التهابآوری این مواد به این
معنا نیست که شما نمیتوانید هیچ گاه از این مواد مصرف
کنید .اما بهترین راه حل برای شما ،تعادل در مصرف و دوری
تا حد ممکن است .با توجه به عوارض داروهای شیمیایی ،چه
بهتر که با مصرف مواد غذایی ،دردهایما را کنترل کنیم.

 طبع میوههای تابستانی در طب سنتی

بهترینداروهایطبیعی
ضدافسردگیرابشناسیم

افسردگی و قرصهایی که عوارضی را به همراه دارد .داروهایی که خوابآلودی
شدیدی به ما میدهند و ما را آزرده میکنند .درست است که خیلی اوقات چارهای
جز مصرفشان برای ما وجود ندارد ،اما اگر بدانیم که در طبیعت مواد غذایی وجود
دارند که داروی موثر و طبیعی برای رفع افسردگی هستند چه؟
افسردگی و آمار عجیب و غریبش راهمه ما شنیدهایم .احتماال خیلی از ما مدتی
خودمان یا اطرافیانمان درگیر این بیماری بودهایم .زندگی روزمره پرتالطم باعث
میشود نتوانیم فشارهایی را که به ما وارد میشود مدیریت کنیم و الجرم بسیاری از ما
به افسردگی تنه بزنیم و یا گاهی آنقدر در آن بمانیم تا توان حرکت را از دست بدهیم.
داروهای زیادی هر روز برای افرادی که افسردگی دارند تجویز میشود .داروهایی که
احتماال حتی اگر مصرفشان هم نکرده باشیم ،از عوارض آن آگاه هستیم .داروهایی
که خوابآلودی شدیدی به ما میدهند و ما را آزرده میکنند .درست است که خیلی
اوقات چارهای جز مصرفشان برای ما وجود ندارد ،اما اگر بدانیم که در طبیعت مواد
غذایی وجود دارند که داروی موثر و طبیعی برای رفع افسردگی هستند چه؟ بد
نیست در کنار درمانها و مشاورههای خود ،این مواد طبیعی را امتحان کنیم .این
مواد درمان ما را سرعت میبخشند و حتی درمان انواع افسردگیهای خفیف هم
به شمار میروند.
ازجنسینگتازعفران
جنسینگ ریشه یک گیاه آسیایی یا امریکایی است .پزشکان طب چینی هزاران
سال از جنسینگ استفاده کردند تا وضوح ذهنی و انرژی افراد را تقویت کنند و اثرات
استرس را کاهش دهند .برخی از افراد خواص جنسینگ را برای درمان افسردگی
هم به کار میبرند.
جالب است بدانید که بابونه یک گیاه طبیعی است که در درمان افسردگی
میتوانیم از آن استفاده کنیم .بابونه با ایجاد آرامش اثرات مفیدی روی افرادی که
افسرده هستند داشته است .روغن اسطوخودوس عصاره یک گیاه محبوب است
که برای آرامش و کاهش اضطراب و اختالالت خلقی موثر است .اسطوخودوس در
مطالعات نتایج متفاوتی دارد و در بسیاری از موارد به عنوان داروی موثر درمانی برای
افسردگی مطرح است .مثال مطالعات سال  ۲۰۱۳نشان داده است که میتواند در
کاهش اضطراب و بهبود خواب موثر باشد .زعفران گیاهی است که اغلب ما آن را به
شادی آوری میشناسیم .برخی از مطالعات استفاده از زعفران را برای کنترل عالئم
افسردگیپیشنهادکردهاند.
ویتامینهاییگروهB
ویتامینهای گروه  Bبه مغز کمک میکنند که اسیدهای آمینه را به مواد شیمیایی
مغزی تبدیل و آن را تقویت کنند .افراد مسنتر از  ۶۰سال که جذب ویتامین در
بدنشان کمتر شده است میتوانند بیشترین سود را از این مکمل ببرند.
فلز روی
پایین بودن سطح روی ممکن است ایمنی بدن را تحت تأثیر خود قرار دهد .افرادی
که در مواجهه با افسردگی روی هم مصرف کردهاند ،بهتر از افرادی که روی مصرف
نمیکردند،برافسردگیغلبهکردند.
در آخر به علت شیوع این بیماری بد نیست عالئم افسردگی را به طور مختصر
بشناسیم.عالئمافسردگیعبارتهستنداز:
· احساس ناامیدی و غم
·سرخوردگی
ً
· از دست دادن عالقه به سرگرمی و کارهایی که معموال از آن لذت میبردید
· مشکالت خواب(بیش از حد خوابیدن و یا کمخوابی)
·خستگیمفرط
· تغییر در اشتها
·مشکالتتمرکز
· افکار شدید مرگ یا خودکشی
· عالئم جسمی مانند سر درد و کمردرد

یوگاچگونهمیتواندبرزندگیشما
تأثیر بگذارد؟

یوگا به ما کمک می کند تا با مشکالت ،نگرانیها و خواستههای روزمره خود کنار
بیاییم .در درک ما از خود و هدف زندگی موثر است و رابطه ما با معنویات را توسعه
میدهد .حفظ تعادل بین خود و محیط زیست برای هر انسانی ضروری است.
زندگی امروزی ما باعث شده بسیاری از افراد دچار استرس ،اضطراب و همچنین
بیخوابی شوند که دلیل اصلی آن میتواند شیوه نامناسب زندگی و ورزش نکردن
باشد .بنابراین ،ما برای دستیابی به سالمتی و تعادل به روشها و تکنیکهای موثری
نیاز داریم .یکی از این راهها انجام تمرینات یوگا است .یوگا میتواند از چند طریق بر
زندگی شما تأثیر بگذارد .نحوه تأثیرگذاری آن بر زندگی شما به بدن ،دیدگاه و اهداف
شمابستگیدارد.
سالمتیجسمی
یوگا به دلیل فواید جسمی بیشمار میتواند در زندگی شما تأثیر مثبت داشته
باشد .یک تمرین منظم یوگا میتواند به افزایش سطح انعطافپذیری ،دامنه حرکت
وقدرتعضالتوبهبودوضعیتبدنشما کمک کند .طبقگفته کلینیکمایو،یوگا
ممکن است به شما در مدیریت اثرات برخی از بیماریها از جمله سرطان و دردهای
مزمن کمک کند .یوگا حتی کیفیت خواب شما را بهبود میبخشد .مطالعهای که در
سال  ۲۰۰۴توسط مجله «روانشناختی کاربردی و بیو فیدبک» منتشر شد ،نشان
داد که یوگا باعث بهبود کیفیت خواب و کاهش دفعات بیدار شدن هنگام خواب در
شرکتکنندگانبامشکلبیخوابیمزمنمیشود.
سالمتیذهنی
یوگاباکمکبهشمادرایجادمکانیسمهایمقابلهبهتردرمواقعاسترس،احساس
کلی شما از زندگی بهتر را بهبود میبخشد .همچنین ممکن است عالئم برخی از
اختالالت سالمت روان مانند اضطراب و افسردگی را کاهش دهد .مطالعهای که در
سال  ۲۰۰۵در «مانیتور علوم پزشکی» منتشر شد ،نشان داد که زنان مضطربی که
تحتتمریناتمنظمیوگاقرارگرفتند،کاهشچشمگیرعالئماضطراب،افسردگیو
استرس را تجربه کردند و از بهبود وضعیت روحی پس از شرکت در یک برنامه فشرده
سه ماهه یوگا خبر دادند.
سالمتیمعنوی
شواهد بالینی زیادی برای تأیید این ادعا وجود ندارد ،اما بسیاری از متخصصان
یوگا معتقدند که یوگا بر سالمت معنوی افراد نیز تاثیر بسیاری دارد .جودیت الزاتر
مربی یوگا ،فیزیوتراپیست و روانشناس در کتاب خود به نام «زندگی یوگا :یافتن روح
در زندگی روزمره» توضیح میدهد که تمرین یوگا به معنای «متعهد به پیشرفت
آگاهی با مشاهده زندگی ماست" .یوگا از طریق آساناهای مختلف ،تکنیکهای
تنفس و مدیتیشن به شما کمک میکند تا نگرش ذهن آگاهی و نگرش پذیرش و
غیرداورینسبتبه خودو دیگران را توسعهدهید.دکترسوامیشنکارفساراسواتی
در مقالهای برای مجله یوگا میگوید :یوگا میتواند به شما در مسیر کشف و تحقق
خود ،شما را یاری کند.
تاثیرمنفی
مانند سایر فعالیتهای بدنی ،شما در حین تمرین یوگا ،خطر آسیبدیدگی را نیز
دارید ،به خصوص اگر حرکات را نادرست انجام دهید .برخی از تمرینات یوگا ممکن
است در بعضی شرایط تاثیر منفی بیشتری نسبت به تاثیر مثبت آن داشته باشد ،به
خصوص اگر شرایط پزشکی خاصی داشته باشید.
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وقتی مردم ویروس تاجدار را جدی نمیگیرند؛

فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم:

اگر به سیره شهدا توجه کنیم همه
مشکالت کشور حل می شود

فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم شهدا را نماد مجسم انقالب و اسالم
دانست و گفت :اگر به سیره شهدا توجه کنیم و از این سیره نورانی الگوبرداری
کنیم همه مشکالت کشور برطرف خواهد شد.
سردار محمد شاهچراغی پیش از ظهر دیروز در آیین رونمایی از «نشان و سند
هویت بصری کنگره ملی شهدای استان قم» در تاالر شهید آوینی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی قم ،با بیان اینکه شهدا نماد عظمت و عزت انقالب و
اسالمهستند،اظهارداشت:هرکسیکهدرمسیرحققدممیگذاردویژگیها
و خصلتهای شهدا در او تجلی مییابد.
فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم افزود :کسانی هستند که نفس
شهیدان را درک کردهاند و خود بهمثابه شهید در خدمت انقالب اسالمی و
رهبری نظام اسالمی هستند ،در قم شهدای فراوانی داریم که زندگی هرکدام
از اینها میتواند در اجتماع اثرگذار باشد منتهی برای به تصویر کشیدن این
زندگیهانیازمندتالشمضاعفهستیم.
وی با اشاره به برگزاری کنگره ملی شهدای استان قم گفت:بهمنظور یادآوری
شیوه و سبک زندگی شهدا برگزاری چنین کنگرههایی ضروری به نظر میرسد
و برای جوانانی که این مقطع از تاریخ را درک نکردهاند میتواند تأثیرگذار باشد.
سردارشاهچراغیباتأکیدبراینکهعلیرغمهمهمشکالتبرگزاریاینکنگره
نیاز به عزم جدی و تالش همه دستگاهها و گروههای مردمی دارد ،تصریح کرد:
استان قم در حوزه نیروی انسانی کمنظیرترین و شاید بینظیرترین نیروها را
داشته و ستاد کنگره باید از این ظرفیتها استفاده کرده و بهرهمند شود.
فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم با تأکید بر ورود ستاد کنگره به
عرصههای موضوعی و محتوایی ابراز کرد :این انتقاد به استان قم وارد است که
چرا در بین اینهمه آثار خوب و مکتوب نباید یک اثر در سطح ملی داشته باشیم
که موردعنایت قرار بگیرد درحالیکه انجام این کار شدنی است.
وی با بیان اینکه با بررسی برخی از حوادث زندگی شهدا مشاهده میکنیم که
همگی برای دفاع از والیتفقیه و انقالب اسالمی به جبهههای حق علیه باطل
رفتهاند ،عنوان کرد :قرار بود این کنگره در آبان ماه برگزار شود اما با توجه به
شیوع بیماری کرونا به دنبال برگزاری کنگره با تأخیر هستیم.
سردار شاهچراغی با تأکید بر عملی شدن منویات مقام معظم رهبری
مطرح کرد :قم مرکز انقالب اسالمی بوده و تز انقالب از قم شروعشده است
و نمیتوان به بهانههای مختلف پشت پا به همهچیز زد و این حق مردم قم است
که حق شهدا را ادا کنیم .فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم شهدا را نماد
مجسم انقالب و اسالم دانست و خاطرنشان کرد :اگر به سیره شهدا توجه کنیم
همه مشکالت کشور حل خواهد شد.
نویسندهسریال«شهیدزینالدین»:

نگارش سریال «شهید زین الدین»
به پایان رسید

نویسندهسریال«شهیدزینالدین»گفت:میخواهیمدراینسریال«شهید
زین الدین» را به نسل جدید معرفی کنیم و نسل جدید باید از شهیدان درس
بگیرد.
«ناصر هاشم زاده» نویسنده سریال «شهید زین الدین» به تهیه کنندگی
شفیع آقامحمدیان در گفتوگویی  ،درباره این سریال گفت :متن های این
سریال مدتی است که آماده شده است اما هنوز به مرحله تولید و حتی پیش
تولید نرسیده است .در آخرین خبری که به ما دادند قرار است ساخته شود و
تعدادی اصالحیه نیز وارد کردند.
وی با بیان اینکه نوع نگاه و توجه به نسل اول انقالب و رویکرد مطالبه گری
در این سریال وجود دارد ،نیز افزود :گفتن مطالبه های آن نسل در امروز بد
نیست .اینکه آنها چه می خواستند مهم است و مسئله این نیست که چه
کردند؟ چراکه از جانشان گذشتند .آنها با رژیم شاه چه مسئله ای داشتند؟
با کلمه شاه مخالف بودند یا خواسته هایشان خیلی مهم تر است؟ و من با این
رویکرد که خواسته های آنها چه خواسته هایی بوده است و توجه آن نسل به چه
بوده است ،متن این سریال را نوشتم.
این نویسنده در پاسخ به این سوال که قصه سریال از چه زمانی آغاز می شود؟
گفت :از قبل انقالب و نوجوانی شهید زین الدین قصه ما آغاز شده و تا شهادت
شان و بعد از انقالب ادامه دارد .همچنین اینکه با چه افرادی درگیر بوده و
خانواده اش چه افرادی بودند و بیشتر از چه افراد تاثیر گرفته است و اینها چه
کسانی بودند نیز از دست مایه این قصه است.
هاشم زاده درباره استفاده از منبع های تحقیقاتی به کار گرفته شده در این
سریال نیز بیان داشت :ما از همه منابعی که الزمه تحقیق درباره یک انسان
است بهره گرفتیم .از منابع میدانی گرفته تا منابع کتابخانه ای .از طرفی خودم
هم نسل شهید زین الدین هستم و با برخی شخصیت هایی که زین الدین
ارتباط داشته من هم در ارتباط بودم و برای همین مشترک های بین مان در این
زمینهبهمنکمککردهاست.منابعتحقیقاتیمنرجوعبههمهافرادیبودکه
از نوجوانی شهید زین الدین را می شناختند ،افرادی که خاطره ای مشترک با او
داشتند و این خاطرات را ضبط و ثبت کرده و به صورت شفاهی تعریف کردند.
این نویسنده افزود :همچنین به شخصیت پدر شهید که شخصیتی بسیار
مبارز بوده است هم ورود کردیم و تاثیراتی که تحت تاثیر تفکرات اسالمی قبل از
انقالب بوده نیز در داستان ما جای دارد .از نهضت آزادی گرفته تا زمان آیت اله
طالقانی ،مطهری ،آیت اله مدنی و  ...که شهید زین الدین در زندگیش از آنها
الگوبرداری کرده است.
وی درباره اینکه کدام بخش از زندگی شهید در این سریال پررنگ است؟
گفت :ما به همه بخش های زندگی شهید توجه داشتیم از نوجوانی تا شهادت
و از قبل تا بعد از انقالب .هم به ماجراهای درون انقالب هم به ماجراهای فتنه
انگیزی های بعد از انقالب و ایستادگی های او و هم به دوران دفاع مقدس توجه
شده است .می خواهیم شهید زین الدین را به نسل جدید معرفی کنیم و نسل
جدید باید از شهیدان درس بگیرد و بداند آنها چه می خواستند و چه شد؟
این نویسنده همچنین درباره گزینه کارگردانی این سریال نیز گفت :چند
گزینه وجود داشت اما من با آنها موافق نبودم چراکه می خواهم مطالبه های
آن نسل مطرح شود نه اینکه صرفا سریالی ساخته شود .ترجیحم بر این است
فردی به عنوان کارگردان این سریال انتخاب شود که توانایی و جسارت تولید
چنین اثری را داشته باشد.
ویهمچنینبااشارهبهانتخاببازیگرنقششهیدزینالدیننیزگفت:هنوز
بازیگر نقش اصلی این سریال انتخاب نشده است.
الزم به ذکر است  ،این سریال در  ۳۶قسمت و به تهیه کنندگی شفیع
آقامحمدیانتهیهوتولیدخواهدشد.
با حضور جمعی از مسئوالن استانی:

نشان کنگره ملی شهدای استان قم
رونماییشد

نشان و سند هویت بصری کنگره ملی شهدای استان قم با حضور آیتالله
سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) و جمعی از مسئوالن
استانیرونماییشد.
نشان و سند هویت بصری کنگره ملی شهدای استان قم پیش از ظهر دیروز
در تاالر شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم رونمایی شد.
این مراسم با حضور آیتالله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس
حضرتمعصومه(س)وامامجمعهقم،سردارمحمدشاهچراغیفرماندهسپاه
علی بن ابیطالب(ع) قم ،بهرام سرمست استاندار قم ،سید موسی حسینی
کاشانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم و استاد مسعود نجابتی
طراح اثر برگزار شد.

احتمال شیوع موج دوم کرونا درقم

این روزها شرایط برای مردم قم عادی و فاصلهها را زیر پا گذاشته و دل به دریازده
و در خیابانها و اماکن شلوغ شهر بدون ماسک و دستکش و یا رعایت پروتکلهای
بهداشتیدربوستانهادورهمیهایخانوادگیتشکیلمیدهند.
بیش از 4ماه از خبر شیوع کرونا در قم میگذرد .ویروس منحوسی که قربانیان
بسیاری را گرفت و هنوز هم با توجه به زیر پا گذاشتن پروتکلهای بهداشتی در
شهر ،بازار و مراکز شلوغ قم در حال جوالن است.
در ابتدای شروع ویروس کرونا با همکاری ارگانهای مختلف و ستاد بحران و
همچنین کادر درمانی و گروههای جهادی این ویروس خوب مدیریت شد و اندک
زمانکوتاهیورودیبیمارست انهایاستانکاهشیافتوبحراندرقمکاستهشد،
دولت با شیوع کرونا فاصلهگذاری اجتماعی و هوشمند را اجرا کرد و کسبوکارها و
فعالیتهایاجتماعیهممحدودشد.
ستاد ملی مبارزه با کرونا با توجه به وضعیت موجود کشور و همچنین رعایت
پروتکلهای بهداشتی از سوی مردم اقدام به بازگشاییهای پلکانی کرد و
محدودیتهای اجتماعی برداشته شد و به دنبال آن بازگشاییها ادامه و اماکن
مذهبی ،بازارها و مجتمعهای تجاری و ...هم بازگشایی و شروع به فعالیت کرد.
حال با این بازگشاییهایی که به دنبال رعایت خوب پروتکلهای بهداشتی
و فاصلههای اجتماعی صورت گرفت خیابانها شلوغ شد همچنین با اندکی
تعطیالت برخی مردم شال و کاله کرده و دل به بوستانها و مسافرتها زدند حین
بازگشت هم برای اطرافیان خود ارمغانی به نام ویروس کرونا به همراه آوردند.
در ساعات خنکی از روز و بیشتر در شب با گشتوگذاری در مناطق مختلف شهر
قم بهویژه میدان شهید صدوقی یا همان فلکه بستنی ،صفائیه و زنبیل آباد و ...
و یا مناطق پرتراکمی در اطراف حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) و بازارهای شهر
قم بهقدری با ترافیک خودروها و شلوغی ترددها روبهرو میشویم که گویی دیگر
وضعیت عادی شده و بحران کرونا را پشت سر گذاشتهایم.
درحالیکه قبل از بازگشاییها مردم فاصلههای اجتماعی را خوب رعایت
میکردند این روزها در کنار بازگشاییهای صورت گرفته شرایط هم دیگر برای
مردم قم عادی و فاصلهها را زیر پا گذاشته و دل به دریازده و در خیابانها و اماکن
شلوغ شهر بدون ماسک و دستکش و یا رعایت پروتکلهای بهداشتی در بوستانها
دورهمیهای خانوادگی تشکیل و یا اقدام به برگزاری عروسیهای بهاصطالح
زیرزمینیمیکنند.
اکنونمسئوالنبهداشتپشتهرتریبونیبهمردمنسبتبهوضعموجودهشدار
میدهند ،با توجه به  5ماه نبرد بیامان کادر درمانی و جهاد در خط مقدم مبارزه با
این ویروس منحوس اکنون مردم با زیرپا گذاشتن فاصلههای اجتماعی رشتههای
کادر درمانی را پنبه کردند و این مجاهدتها را فراموش کردند و آمار ورودی
بیمارستانها هم افزایش یافت و تا شروع پاییز اگر این بحران اندکی جمعوجور
نشود خدا میداند با چه بحران و فاجعهای روبهرو هستیم؟ چراکه تازه در فصل پاییز
باید ترس ویروس آنفوالنزا هم داشته باشیم.
وقتی مردم ویروس تاجدار را جدی نمیگیرند
در این رابطه یک شهروند قمی میگوید :با دیدن شلوغی در بازار و پاساژها و
ً
همچنیندیگراماکنشهرفکرمیکنمواقعابرویروسغلبهکردیمدرحالیکهبااین
شلوغیها ویروس هم شانهبهشانه مردم در این مکانها در حال جوالن است مردم
باید بیشتر احتیاط کنند ولی عکس آن را میبینیم کرونا برای مردم عادی شده و
دیگر آن را جدی نمیگیرند.
وی که خود را محمد فراشاهی معرفی میکند در ادامه گفتوگوی خود عنوان
میکند :بهنظر من وقتی فردی پروتکلها و فاصله را زیر پای بیتوجهی خود قرار
میدهد حقالناس را زیرپا گذاشته چراکه بهواسطه این سهلانگاری چندین نفر
از اطرافیان خود را آلوده میکنند ،اکنون هم که ناقالن از خود نشانهای ندارند و در
حال جوالن و تردد در شهر هستند.
کافی است بعدازظهر و در ساعات خنکی از روز سری به بازارهای مهم شهر
داشته باشیم مردم بهقدری گرم خریدهای غیرضروری هستند که فکر میکنیم
اکنون در دوران بعد از کرونا یا قبل از بحران قرار داریم شلوغی در مغازههای خرید
لوازمآرایشی ،فست فودی و کافیشاپها زنگ خطری برای بحرانی دوباره است.
فستفودوبستنیهاییباطعمکرونا
این روزها کافی شابها ،بستنیفروشیها و برخی اغذیهفروشیها پاتوق خوبی
برای جوانان و خانوادههای قمی بعد از برداشتن محدودیتها است دریکی از
میدانهای پرتردد شهر که به فلکه بستنیفروشیها معروف است در بعدازظهرها
و پاسی از شب میزبان خانوادههای قمی برای یک دورهمی خوب کرونایی هستند.
به گزارش تسنیم ،یک شهروند دیگر قمی بیان میکند :از ساعت  8تا پاسی از

شب بهقدری در این منطقه با ترافیک روبهرو است که جای پارک خودرو برای خود
مغازهداران این منطقه هم وجود ندارد اندک افرادی را میبینیم که ماسکی را زده
ً
و پروتکل بهداشتی را رعایت کنند بعضا این فسفودیها با شلوغی روبرو هستند و
دیگرخبریازفاصلهاجتماعینیست.
محسن بابایی میافزاید :میزهای پذیرایی برای خانوادهها هم کنار هم است و
حتی شهروندان برای سفارش غذا و یا بستنی باید در صف باشند این مهم عامل
مهمی برای انتقال ویروس خواهد بود مردم دیگر توجهی به بحران کرونا ندارند.
بیگانهشدن مردم قم با ماسک و مواد بهداشتی
یک بانوی قمی با اشاره به اینکه ماسک عاملی برای جلوگیری از انتقال است
عنوان میکند :با شروع بحران در اوایل مردم ترس بیشتری از ویروس کرونا داشتند
و اگر به یاد داشته باشید ماسک در داروخانه نایاب و سبب اعتراض مردم میشد
اکنونکه کارگاههای تولید ماسک در قم افزایشیافته به دنبال آنهم ماسک در
بیشتر داروخانهها بدون محدودیت در تعداد به مردم ارائه میشود ولی مردم دیگر
باماسکبیگانهشدند.
آمنه حاجیحسینی که یک فرهنگی بازنشسته است میافزاید :اندک افرادی را
در شهر میبینم که ماسکی زده باشند ،حتی در اماکن شلوغ در بوستانها که انگار
در شرایط بسیار عادی قرار داریم و مردم بدون هیچ دغدغهای اقدام به درهمیهای
خانوادگی میکنند حتی برای تفریح قلیان کشیده و با این امر باید گفت کرونا در
شهر شانهبهشانه مردم در حال طغیان است.
سرایت ویروس به مناطق ییالقی استان قم
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قم با اعالم این هشدار که هنوز در
شرایط مطلوب قرار نداریم و با این بیماری درگیر هستیم میگوید :همچنان درگیر
بیماری هستیم و هنوز به شرایط عادی نرسیدهایم و این هشدار است این بیماری
در شرایط کنونی رو به افزایشیافته است درحالیکه تنها  50درصد مردم با عوامل
بیماریروبروشدند.
سیامک محبی عنوان میکند :در مناطق ییالقی که میزان ابتال در مقایسه با
استان بسیار اندک است اما با توجه به سفرهای مردم به این مناطق احتمال آلودگی
اینمناطقبیشترمحسوسمیشودوماهیچسازوکاریبرایمصونماندنمناطق
ییالقیاستاننداریم.
نگرانی از شیوع بیماری با برگزاری عروسی و عزا
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم میگوید :مردم دیگری ویروس کرونا را
جدی نمیگیرند و این زنگ خطر بزرگی است اکنون مردم بهطور عادی اقدام به
برگزاری عروسی و عزا میکنند و به دنبال آن باید منتظر انتقال به چندین نفر از
اعضای خانواده این افراد باشیم.
محمدرضا قدیر میافزاید :ما هنوز موج اول بیماری را کامل تجربه نکردیم باید
کاری کنیم که پیک دوم نداشته باشیم ،رفتار ویروس در حال تغییر بوده و ویروس
پیچیدهای است تا پایان سال هم بعید است واکسنی برای این ویروس کشف شود
افراد مسن ،چاق و دارای بیماری زمینهای بیشتر در معرض خطر هستند.
به گفته وی ،اگر نتوانیم میزان شیوع را در این روزها کاهش دهیم در پاییز با
توجه به فصل آنفوالنزا کار ما را دشوارتر خواهد کرد؛ درحالیکه کرونا برای مردم
عادی شده است همزیستی با کرونا یک چالش است و مردم هم باید پروتکلهای
بهداشتیوفاصلهاجتماعیرارعایتکنند.

معان وزیر بهداشت:

هر  ۱۳دقیقه یک نفر بر اثر کرونا در کشور فوت می کند

معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گفت :هر  ۱۳دقیقه یک نفر بر اثر کرونا در کشور فوت می
کند و هر  ۳۳ثانیه یک نفر در ایران به بیماری کووید۱۹
مبتال می شود.
ایرج حریرچی روز شنبه در نشست خبری که به صورت
ویدئو کنفرانس از وزارت بهداشت برگزار شد ،افزود :از نظر
تعداد خالص مرگ به یک میلیون نفر جمعیت بیماری
کووید ۱۹به ترتیب رتبه  ۴۷ ،۴۰و  ۳۰دنیا را با با تعداد
 ۱۲۱مرگ در یک میلیون نفر داریم.
وی گفت :هر فرد ناقل کرونا میتواند بدون فاصله
گذاری اجتماعی  ۴۰۶نفر را مبتال کند ،افرادی که قبال
به کرونا مبتال شدند و افرادی که آنتی بادی آنها مثبت
شده و تصور میکنند ایمن هستند باید فاصلهگذاری را
رعایت کنند و هنوز نمیتوان اعالم کرد این افراد در برابر
کرونا ایمن هستند ،افزایش تعداد مبتالیان به کرونا به۱۰
میلیون مبتال و نیم میلیون فوتی در جهان زنگ خطر این
بیماری را به صدا درآورده است.
حریرچی افزود :در اکثر کشورها برای تامین معیشت
مردموجلوگیریازمشکالتاقتصادیبازگشاییهاانجام
شده است .در صورتی که پروتکل های بهداشتی از جمله
رعایت فاصله حداقل یک متری افراد و استفاده از پوشش
محافظ صورت و چشم رعایت شود ،میزان ابتال کنترل
می شود.
وی گفت :هم اکنون در اکثر کشورهای دنیا برای تامین
معیشت مردم و دالیل اقتصادی بازگشایی ها انجام شده
است در شرایط فعلی فعالیت اقتصادی و اجتماعی
مهمترین مواردی که باعث کاهش شیوع کرونا میشوند
و رعایت فاصله یک متری با دیگران و استفاده از پوشش
محافظ چشمی استفاده از ماسک باید مد نظر قرار گیرد.
حریرچی افزود :رعایت فاصله فیزیکی در حد ۸۵
درصد ،استفاده از ماسک به میزان  ۸۰درصد و پوشش
محافظ چشم به میزان  ۷۸درصد میزان انتقال ویروس را
کاهش می دهد ،توصیه به دیگران برای رعایت این توصیه
ها مهمترین شکل بروز امر به معروف و نهی از منکر در
شرایط امروز است.
وی ادامه داد :بر اثر اعالم مرکز کنترل بیماری های
آمریکا به ازای هر نفر بیمار تشخیص داده شده  ۱۰نفر
بیمار دیگر در جامعه وجود دارد ،و کودکان ،نوجوانان
حتی به ظاهر سالم و بی عالمت می توانند عامل انتقال
این ویروس به بزرگترها و پدر و مادرها باشند.
حریرچی گفت :اقدامات وزارت بهداشت ،دولت و
نظام جمهوری اسالمی برای کنترل اپیدمی کرونا بسیار
وسیع بوده است اما هنوز کافی نیست .هنوز در استانهای

با شدت و موارد رو به افزایش بیماران کووید ۱۹مواجه
هستیم و تعداد زیادی از شهرستانها در وضعیت قرمز
هستند.
معاون وزیر بهداشت افزود :کنترل این اپیدمی مستلزم
همکاریهمهمردماستبههمینعلتعاجزانهودوستانه
از مردم می خواهیم برای سالمت خود و هموطنان و
نیز کارکنان نظام سالمت حداکثر همکاری را در رعایت
پروتکلهایبهداشتیداشتهباشند.
محدودیت ها استانی اعالم می شود
حریرچی درباره اعمال محدودیت های استانی
گفت :عمده موارد تصمیم گیری درباره محدودیت ها
با مبنای شهرستانی با مکانیزم آسان و تدبیر استانداران
با هماهنگی وزرا انجام می شود .برای برخی استانها
مجوزهای استانی و شهرستانی صادر شده است ما در
سطح کشور این موارد را اعالم نمی کنیم.
وی افزود :با توجه به نمای متفاوت منحنی جمعیت
شناسی که در استانهای مختلف داریم .دربرخی استانها
اوجبیماریدراسفند،برخیفروردینبرخیاردیبهشتیا
خردادبودهاست.همچنینباتوجهبهمالحظاتفرهنگی
و بومی از این پس تصمیم گیری به صورت استانی انجام
می شود .حریرچی گفت :در برخی استانها مجالس
ترحیم کنترل شده و در برخی استانها این مجالس با
شدت زیادی وجود دارد ود توصیه های ما راه به جایی
نبرده است د ر مورد مراسم عروسی هم همین طور است.
هزینه تست کرونا حداقل ۲۵۰هزار تومان
وی درباره تست کرونا گفت :در مورد تست ،باید توجه
کرد که تست گران است .تست در بخش دولتی بدون
هزینه های جانبی و نیروی انسانی ۲۵۰هزار تومان هزینه
دارد و بیرون از وزارت بهداشت در بخش خصوصی تا۸۰۰
هزار تومان گرفته می شود.
وی افزود :انجام تست برای کارکنان آزمایشگاهها هم
خطر دارد برای افراد عالمت دار و کسانی که بستری می
شوند تست انجام می شود و سریع جواب داده می شود
اما در برخی شهرستانها با درخواست های غیر عادی
مواجه می شویم.
حریرچی ادامه داد :تست منفی گارانتی برای عدم
ابتالی بعدی نیست .برخی فکر می کنند اگر تست
منفی شد می توانند هر جا خواستند بروند .دو دقیقه بعد
از تست ممکن است مبتال شوند .استفاده از تست روش
روش های علمی دارد .اگر فردی مبتال شود و بالفاصله
تست گرفته شود ،تس منفی می شود و به طور متوسط
بعد از  ۵روز تکثیر ویروس در بدن تست می تواند مثبت
شود .به تدریج در حدود ۱۲روز ممکن است بیمار عالمت

داشتهباشد
وی گفت :در همه شهرستانها نمی توانیم تست را راه
اندازی کنیم محدودیت اصلی به علت کمبود نیروی
انسانی الزم و نبود دستگاههای مورد نیاز کافی است.
نمی شود برای یک شهر که روزانه به  ۱۵تست نیاز
دارد تجهیزات برد .گاهی تعداد این دستگاهها مثال
دستگاههایاکسیژنسازبرایشرایطمتعارفاستواگر
 ۱۰تا  ۲۰درصد بیماران نیاز داشته باشند کافی است اما
اگر ۵۰درصد نیاز باشد باید دستگاههای دیگر گذاشت.
حریرچی تاکید کرد :در مجموع در اکثر استانها کمبود
خاصی برای تست نداریم برخی موارد موضعی برای این
است که افرادی ناگهان تصمیم می گیرند تست کنند.
وی درباره اثر افزایشی بازگشایی ها بر کرونا گفت :دوگانه
رعایت معیشت مردم و اهداف اقتصادی با هدف کاهش و
حداقل رساندن بیماری در همه کشورهای جهان مطرح
است .از منظر بیماری ممکن است درخواست تعطیلی
طوالنی داشته باشند اما از نظر اقتصادی در اغلب
کشورهای دنیا معلوم شده این کار ممکن نیست.
معاون وزیر بهداشت افزود :مهمترین عامل ضرر و مخل
به سالمت فقر است .بیماری ناشی از فقر بدترین نوع
بیماری ها را به وجود می آورد .کشورها ما هم مثل سایر
کشورهای دنیا مالحظات اقتصادی را لحاظ کرده است.
تعطیلینه،ماسکآری
حریرچی درباره رعایت فاصله گذاری اجتماعی در
هواپیماومتروگفت:درموردهواپیمامیگفتندباصندلی
پر هم فعالیت هواپیماها مقرون به صرفه نیست .مردم هم
نمی توانند با ایجاد فاصله بلیط  ۱.۵تا دو برابری بپردازند
نمی شود با قیمت قبلی بلیت هواپیماها با نصف یا یک
سوممسافرپروازکنند.
وی افزود :اگر مردم رعایت کنند ،مشکل بر طرف می
شود .یکی از مشکالت این است که به همه افراد در
هواپیما ماسک و دستکش داده می شود تعداد زیادی
استفاده نمی کنند این مساله پیچیده ای است.
حریرچی گفت :مترو هم بر اساس انبوه بری طراحی
شده است .توصیه ما به حداقل رساندن تعداد مسافر
است .رسانه دراین مورد دو کار می تواند بکند اکثر رسانه
ها می پرسند که دولت چه کار می تواند انجام دهد اما اگر
مردم را توجیه کنیم ماسک بزنند کم خرج تر است.
وی افزود :نمی شود کارخانه ها یا ادارات و دانشگاهها
و مدارس تعطیل شوند ،حمل و نقل عمومی تعطیل شود
ولی در اجتماع مردم به فراوانی شمال بروند ،عروسی
و پارتی و اجتماعات برگزار شود.خودمان را در تناقض
هاگرفتارنکنیم.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم مطرح کرد :

مشارکتپاییندستگاههادرکاهش
آسیبهایاجتماعی

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم با اشاره به اینکه پیگیری
آسیبهای اجتماعی نیازمند برنامه ،نقش هراه و مشارکت مدیران و متولیان
فرهنگی در کنار یکدیگر است گفت  :سال گذشته پیشنویس سند تحول
اجتماعی استان قم با رویکرد تقسیمبندی وظایف دستگاههای اجرایی تدوین و
این سند تصویب و در آن اولویتهای مهمی در مواجهه با آسیبهای اجتماعی
کزاده در کارگروه تخصصی اجتماع ،فرهنگی ،سالمت،
مطرح شد .رضا مل 
زنان و خانواده استان قم با بیان اینکه علیرغم تقسیمبندی وظایف ،برخی از
دستگاههامشارکتچندانیدرکاهشآسیبهایاجتماعیوفرهنگینداشتند
و این امر دور از انتظار است ،ابراز کرد :تا زمانی که نتوانیم طرح منسجم و برنامه
کاملی ارائه دهیم ،برای رفع مشکالت و آسیبها موفقیتی به دست نمیآید .وی
با اشاره به برگزاری دورههای آموزشی تصریح کرد :برگزاری دورههای آموزشی
و راهبردی در کاهش آسیبها و ترویج ازدواج ،فرزندآوری و رفع دغدغههای
فرهنگی باید موردتوجه باشد تا به خروجی مناسبی دست یابیم و طبق آمار و ارقام
صحیح،میزانکاهشآسیبهارااحصاءکنیم.مدیرکلاموراجتماعیوفرهنگی
استانداری قم خاطرنشان کرد :شاخصههای مهمی را در ارزیابی دستگاههای
اجراییدرجهتکاهشآسیبهایاجتماعیوفرهنگیتعیینکردهایمکهمیزان
مشارکت و کوتاهی را نشان میدهد و قابلعرضه است.
لزوم تشویق خانوادهها در فرزندآوری
وی با تأکید بر اینکه سند تحول به نهاد ریاست جمهوری ارجاع داده شد و برای
 15دستگاه اجرایی نیز پیوست اعتباری اخذ کردهایم گفت :یکی از دغدغههای
جدی ،کاهش فرزندآوری و عدم تمایل خانواده در افزایش جمعیت است ،برخی
از برنامهها درباره ترویج فرزندآوری در سطح کشوری دنبال میشود و تعدادی از
کزادهافزود:تشویقازدواج
سیاستهانیزدرسطحاستانقابلپیگیریاست.مل 
آسان و افزایش موالید و درمان ناباروری و پیشگیری از طالق از مصوبات مهمی
است که باید طبق وظایف ذاتی دستگاههای اجرایی دراینباره برنامهریزی کرد و
در بخش فرهنگی نیز به ارائه طرحهای اثرگذار و راهبردی پرداخت .وی تصریح
کرد :به نظر میرسد اثرگذاری رفع آسیبهای اجتماعی و معضالت فرهنگی
بهصورتنقطهایومحلهایبیشتراستوبایددربرنامهریزیهابهاینمسئلهمهم
و اساسی توجه داشت.
بسیاری از مسائل فرهنگی بر زمین مانده است
معاون اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم نیز در بخش دیگری از
این جلسه اظهار داشت :حوزه و دانشگاه به لحاظ علمی و پژوهشی ،جایگاه مهمی
در ارائه طرحهای راهبردی در مواجهه با آسیبهای اجتماعی دارند و باید از این
ظرفیت استفاده کرد .حسین غریب تصریح کرد :دانشگاه ادیان و مذاهب یکی
از ظرفیتهای مهمی است که  2400دکترای تربیت خانواده در سطح جهانی
تربیتکرده است و ما باید در تعامل با این دانشگاه و یا دیگر ظرفیتها همچون
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در قم نیز از برکات این تالشها استفاده کنیم .وی با
بیان اینکه بسیاری از مسائل فرهنگی بر زمینمانده است اضافه کرد :ما در قم با
کثرتگرایی فرهنگی بهواسطه مهاجرت مواجهایم و باید دراینباره تالش فراوانی در
جهت رفع مشکالتفرهنگیداشتهباشیموبتوانیم آسیبها را کنترل کنیم.
رئیسدانشگاهعلومپزشکیقم:

رعایت پروتکلهای بهداشتی در قم
بسیارپاییناست

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :متأسفانه با وجود هشدارها ،تغییر رفتار
کرونا توسط مردم جدی گرفته نمیشود و رعایت این پروتکلهای بهداشتی در
قمبسیارپاییناست.
محمدرضا قدیر در گفتوگویی ،با هشدار نسبت بهاحتمال وقوع موجهای
بعدی بیماری کرونا در استان اظهار داشت :متأسفانه با وجود هشدارها ،تغییر
رفتار کرونا توسط مردم جدی گرفته نمیشود و رعایت این پروتکلهای بهداشتی
درقمبسیارپاییناست.ویبابیاناینکهبرخیازدستگاههایاستانپاسخگوی
نحوهاجراییخوددرمواجههبامردمورعایتپروتکلهایبهداشتینیستند،ابراز
کرد :از 120دستگاه اجرایی در ارائه گزارشها تنها 40دستگاه پاسخگو بودهاند
و گزارشها را بهموقع فرستادهاند.
همچناندروضعیتزردهستیم
رئیسدانشگاهعلومپزشکیقمباتأکیدبراینکهاستانقمهمچناندروضعیت
زرد قرار دارد و کوتاهی در رعایت نکات بهداشتی احتمال گرفتاری در موج دوم را
دور از دسترس نگذاشته است ،تصریح کرد :کرونا ویروسی پیچیده است و هنوز
برای آن واکسنی تولید نشده و باید با رعایت فاصلهگذاریهای اجتماعی و رعایت
نکات بهداشتی در قطع زنجیره انتقال تالش کرد .وی با هشدار به افراد دارای
بیماری زمینهای اضافه کرد :افراد سالمند ،چاق و بیماران پیشزمینهای بیش
از دیگران در معرض خطر هستند و بیش از  80درصد از افراد درگیر بیماری در
آینده از این سه دسته خواهند بود .قدیر خاطرنشان کرد :برگزاری مراسمهای
عزاداری ،عروسی و یا تجمعات دیگر یک آسیب جدی در جهت انتقال ویروس
است و باید در جهت حفظ سالمت خود و اطرافیان مراقبتهای الزم را اتخاذ کرد،
چراکه گزارشهایی نشان از انتقال دستهجمعی افراد در تجمعات دارد.
نائب رئیس شورای شهر اسالمی قم :

تغییرناگهانیتصمیماتعاملعدمتوسعه
شهر قم است

صهکتاریگفت:تغییراینمصوبهظلمبزرگیبهمردمقمبودهومجمعمدیریت
شهری برای حل مشکالت بافت فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی به اجرایی
شدن این دو مصوبه نیاز دارد.
حسن بختیاری در گفت وگویی ،با اشاره به اتفاقات هفته اخیر و سفر معاون
وزیر راه و شهرسازی به قم اظهار داشت :پیگیری اختصاص  32هکتاری و 48
هکتاری به توسعه شهر و حل مشکالت مرکز شهر از قبل از دوران شورای سوم
در جریان است .وی با گالیه از تغییرات مسیر مصوبه  48هکتاری و  32هکتاری
افزود :تغییر این مصوبه ظلم بزرگی به مردم قم بوده و مجمع مدیریت شهری برای
حل مشکالت بافت فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی به اجرایی شدن این دو
مصوبه نیاز دارد .نائب رئیس شورای اسالمی شهر قم تغییر ناگهانی تصمیمات را
عاملعدمتوسعهشهردانستوتأکیدکرد:مدیریتشهریقمپیگیراینموضوع
بوده و امیدواریم جلوی تغییر این مصوبه را بگیریم .وی مشکالت بافت فرسوده
و سکونتگاههای غیررسمی زیر دکلهای برق را تشریح کرد و گفت :مشکالت
این دو بخش از شهر بسیار جدی بوده و نیازمند منابع مالی پایدار داشته و
باید هر چه سریعتر نیز حل شود .بختیاری علت تغییر این دو مصوبه را اجرای
پروژههای با اولویت کمتر دانست و خاطرنشان کرد :حل مشکالت بافت فرسوده
و سکونتگاههای غیررسمی بسیار مهمتر از اجرای پروژههای وزارت خانه بوده و
باید 32هکتاری و 48هکتاری به مسیر اصلی خود بازگردد.
مدیرکل محیط زیست استان قم:

تمامی راههای ورود به منطقه پلنگ دره
مسدود می شود

مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستانقمگفت:باتوجهبهافزایشاحتمالآتش
سوزی در مناطق طبیعی ،تمامی راههای ورود گردشگران به منطقه حفاظت
شده پلنگ دره مسدود می شود.
سیدرضاموسویمشکینیدربازدیدازمنطقهحفاظتشدهپلنگدرهبههمراه
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم در سخنانی اظهار داشت:
با توجه به افزایش سطح مراتع و پوشش گیاهی ،خطر آتش سوزی در مناطق
طبیعی نسبت به سالهای گذشته بسیار افزایش پیدا کرده است.

اقتصادی5
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چرا فشارهای اقتصادی امروز
بیش از هر زمان دیگری احساس میشود؟

یک کارشناس اقتصادی میگوید آنچه امروز را از گذشته متمایز میکند
همزمانیشیوعکروناباتحریمهایظالمانهاست.اینهمزمانیعمالاختیارکار
را از دست دولت در میاورد چرا که منابع کافی برای مدیریت امور اکنون در خزانه
کشور وجود ندارد.
افزایش قیمت مسکن در کنار رشد قیمت ارز و طال سبب شد تا بسیاری خود
را برای یک دوره دیگر شتاب فزاینده قیمتی در کشور آماده کنند .ایرانیها بهار
سختی را پشت سر گذاشتند این در حالی است که در شرایط فعلی عمال امکان
اجرای سیاستهای انبساطی برای دولت هم وجود ندارد و بسیاری از کارشناسان
باور دارند چنین انتظاری امروز از دولت منطقی نیست .با این همه بررسی
آسیبشناسی شرایط امروز اقتصادی میتواند راهی را برای یافتن راهکارها باز
کند.

هادی حق شناس ،کارشناس امور اقتصادی ،در رابطه با آسیب شناسی
مشکالت اقتصاد ایران گفت :وضعیت کنونی که در اقتصاد پیش آمده اتفاقی
است که در گذشته هم تکرار شده است .این مهم در سال  ۹۱و  ۹۲هم رخ داد
که متعاقب آن نرخ دالر از حدود هزار و  ۲۰۰تومان به نزدیک چهار هزار تومان
رسید .پیش از آن هم در مقاطعی چنین اتفاقی رخ داده بود.
او افزود :با وجود اینکه مردم تجربه مقابله با تحریمهای ظالمانه را داشتهاند اما
این بار شرایط سختتر شده است .عامل تعیین کننده در شرایط امروز شیوع
ویروس کرونا است .برای اینکه بهتر بتوانیم اثر کرونا بر اقتصاد را درک کنیم بهتر
است به اثرات آن در اقتصاد امریکا اشاره شود .اقتصاد امریکا  ۲۰درصد از کل
اقتصاد جهان را در خود دارد ولی شیوع کرونا نرخ بیکاری در این کشور را از چهار
به ۲۴درصد رسانه که به معنای بیکاری بیش از ۴۵میلیون نفر است.

یک فعال حوزه کار :

حق مسکن باید ۵۰درصد هزینه اجارهبها را پوشش دهد

یک فعال حوزه کار معتقد است حق مسکن دستکم باید ۵۰درصد متوسط هزینه اجارهبهای مسکن را پوشش دهد و حقوق
و دریافتی یک کارگر به گونهای باشد که از عهده پرداخت هزینه مسکن و اجارهبها برآید.
علی اکبر سیارمه  ،با اشاره به مبلغ حق مسکن کارگران اظهار کرد :در سالهای گذشته رقمهای کمی برای حق مسکن
پیشبینی میشدو آن زمان استدالل اینبود کهبرای تعیین این مبلغ شهرکهای حاشیهای در کالنشهرها را درنظربگیرند
و حداقل ۵۰درصد میانگین هزینه اجاره بهای مسکن را به عنوان حق مسکن بپردازند.
وی ادامه داد :برخی از کارخانهها در سالهای گذشته به فکر مسکن کارگران افتادند و برای کارگران خود در محل تولید
واحدهای مسکونی احداث کردند تا از این طریق هم کارگران بدون دغدغه به محل کار برسند و هم هزینه های رفت و آمد آنها
کاهش یابد .حتی مرخصی های سالیانه و یک وعده غذای گرم هم برای کارگران درنظر گرفته میشد و کارفرمایان تالش می
کردند تا هم بهرهوری کارگاه را باال ببرند و هم از دغدغه نیروهای کار خود بکاهند.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه حق مسکن باید حداقل  ۵۰درصد متوسط اجاره بهای مسکن را پوشش دهد ،تاکید کرد:
حقوق و دریافتی یک کارگر باید به قدری باشد که بتواند عالوه بر هزینههای معیشت ازعهده هزینههای مسکن و اجاره بها
برآید.
سیارمه در ادامه با اشاره به ارسال مصوبه افزایش حق مسکن کارگران به هیات وزیران درباره زمان پرداخت آن اظهار کرد:
آنچه که در سالهای گذشته در خصوص پرداخت حق مسکن لحاظ می شده از ابتدای سال بوده و تقریبا تمام مبالغی که به
عنوان حق الزحمه یا دستمزد برای کارگران تعیین میشد همیشه از اول سال منظور می شد و اگر جلسات بررسی برای
تصمیمگیری طول می کشید یا افزایش با تاخیر همراه بود باز هم از ابتدای سال در نظر میگرفتند و هیچگاه سابقه نداشته
اگر مصوبهای در بحث دستمزد یا حق مسکن در نیمه سال هم تصویب شود ،پرداختش از اول همان سال نباشد.
وی با بیان اینکه حق مسکن به عنوان مزایا جزیی از حقوق کارگران به شمار می رود ،ادامه داد :استدالل ما این است که
همانطور که حقوق و دستمزد از ابتدای سال اعمال میشود مزایا هم بخشی از دستمزد به شمار میرود و باید همزمان با
حقوق پرداخت شود؛ بنابر این حق مسکن یا آنچه که به اسم کمک هزینه مسکن یاد می شود اگر از تیرماه عملیاتی شود باید
معوقات آن از ابتدای سال پرداخت شود.
به گفته این فعال حوزه کار سال گذشته برخی بنگاهها حق مسکن ۱۰۰هزار تومانی را به کارگران پرداخت نکردند و زمانی
که به نقدینگی رسیدند معوقات آن را به طور کامل به کارگران خود پرداخت کردند بنابر این اگر کارفرمایان با مشکل نقدینگی
مواجه هستند یا معذوراتی دارند میتوانند معوقات حق مسکن را در ماههای آینده به کارگران خود بپردازند هر چند که این
قضیه بیشتر در مورد کارگران وابسته به دولت دیده میشود ولی بودجه دولت یکساله دیده شده و طبعا عالوه بر حقوق ،مزایا
هم در آن پیشبینی شده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد :این مهم در شرایطی است که اقتصاد ایران در
دو سال گذشته حداقل  ۱۰۰میلیارد دالر درآمد را به دلیل تحریمها از دست داد
و این رقم اگر تبدیل به ریال میشد میتوانست بخش زیادی از نقدینگی کشور
را جمع کند .این غیرقابل کتمان است که اگر تحریم نبودیم و به جای دالر ۲۰
هزار تومانی با دالر پنج هزار تومانی امورات را میگذارندیم مشکالت کمتری در
حوزه تورم و نقدینگی داشتیم .به این ترتیب تحریمهای ظالمانه عمال تاثیرات
اقتصادی کرونا را افزایش داد.
حق شناس در رابطه با اثر نرخ دالر بر نقدینگی گفت :متغیر اصلی در اقتصاد
ایران نرخ دالر است .این متغیر سبب میشود که مابقی شاخصها هم به
وضعیت غیرعادی برسند و رشد نقدینگی شکل بگیرد .از دو میلیون و ۶۰۰هزار
میلیارد تومان نقدینگی کشور اگر تنها ۳۰درصد از منابع ارزی سالهای گذشته
در اختیار بانک مرکزی دیگر نیازی به انتشار اسناد خزانه یا فروش سهام دولت
نبود.
وی تصریح کرد :در همین چند سال پیش ما تجربه تورم تک رقمی را هم
داشتیم و اگر با وضعیت تورم کمتر از ۱۰درصد با کرونا مواجه میشدیم طبیعی
بود که نه افزایش قیمت مسکن ،نه خودرو ،نه طال و نه ارز را به شدت امروز تجربه
نمیکردیم.
حق شناس تاکید کرد :وقتی رشد نقدینگی و نرخ تورم بیش از  ۳۰درصد
است اما افزایش دستمزدها همواره کمتر از این رقم است آنگاه تضعیف قدرت
خرید مردم به هیچ عنوان عجیب نیست و ماحصل این رویه است .در این شرایط
کاالهایی که در داخل تولید میشوند کمتر از تقاضای بازار است که این امر نیز
شتابافزایشقیمترابیشترمیکند.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با مساله سومدیریت خاطرنشان ساخت:
البتهکهدوعاملعمومییعنیتحریمهاوشیوعکرونادرکنارعاملپنهانیمانند
سو مدیریت و سوتدبیر سبب ساز مشکالت امروز هستند و من هم به هیچ عنوان
قصد ندارم این مساله را نادیده بگیرم .با این همه سو مدیریت محصول یک یا دو
دولت نیست و سابقهای طوالنی دارد.
او تصریح کرد :در ماجرای کرونا نباید فراموش کنیم که نزدیک به ۱۰استان ما
هنوزدرشرایطقرمزقراردارندیعنیتعطیلیکاملبهآنهاتحمیلشدهکهدراین
شرایط با افزایش بیکاری و فقر مواجه میشویم .این امر از آن جهت مهم است که
در ماجرای مقابله با کرونا یک وحدت رویه در کشور حاکم شد که اگر این وحدت
رویه در مسائل دیگر هم وجود داشت بخش مهمی از مشکالت رخ نمیداد.

یک کارشناس اقتصادی :

 ۵۰درصد کارمندان دولت قابلیت دورکاری دارند

یککارشناساقتصادیبابیاناینکه ۵۰درصدکارکناندولتقابلدورکاریهستند،گفت:اگرمشاغلیکهازطریقفضای
مجازی و اینترنتی قابل انجام هستند دورکار کنیم بسیاری از هزینهها کاهش مییابد و سبک جدیدی از کار و زندگی به وجود
میآید.
علی اکبر لبافی در گفتوگویی با اشاره به مزیتهای الکترونیکی کردن خدمات ،گفت :اگر امکانات و زیرساختها مهیا شود
میتوانیم بسیاری از امور و خدمات از جمله صدور مجوزهای فعالیت را به شکل الکترونیکی دنبال کنیم و مدت زمان صدور
مجوزها را به حداقل ممکن برسانیم .وی ادامه داد :با این کار پنجره واحدی که سالهاست به دنبالش هستیم محقق میشود
و میتوانیم در همه فرایندهای صدور مجوز فعالیت این پنجره واحد را شکل دهیم و مدت زمان صدور مجوزها از جمله کسب و
کارهاراکاهشدهیم.اینکارشناساقتصادیافزود:اگرامروزکهبسیاریازفعالیتهابربستردولتالکترونیکشکلمیگیرد
بازمانیکهبرایهرکاریمکاتبهمیکردیممقایسهکنیمبهاینتفاوتپیمیبریمچراکهالکترونیکیشدننامهنگاریهاباعث
شده تا مراجعات حضوری کم شود و هزینهها به حداقل برسد .لبافی با بیان اینکه  ۵۰درصد کارکنان دولت قابل دورکاری
هستند و نیاز به مراجعه حضوری برای کار ندارند ،گفت :با توجه به آنکه بسیاری از مشاغل و کارها در بستر فضای مجازی قابل
انجام است در صورتی که زیرساختهای مورد نیاز را فراهم کنیم ،کارکنان میتوانند بدون مراجعه حضوری به محل کار در کنار
خانواده بمانند و از داخل خانه کارها را انجام بدهند .وی تصریح کرد :دنیا به سمت الکترونیکی کردن فعالیتها و خدمات رفته و
ما باید به این سمت حرکت کنیم و مشاغل و کارهایی که از طریق فضای مجازی و اینترنتی قابل انجام هستند را دورکار کنیم.
این کارشناس اقتصادی در عین حال با اشاره به بحران کرونا و مزایای الکترونیکی کردن امور در این شرایط ،گفت :معتقدم
کرونا دولت و ملت را به سمت و سویی هدایت کرد که سبک جدیدی از کار و زندگی ارائه شد و این سبک جدید را در حوزه
بنگاههای اقتصادی ،سیستم دولتی و دستگاههای اجرایی تجربه کردیم؛ بنابر این اگر زیرساختها برای دورکاری فراهم شود
و نرم افزارهای الزم برای آنکه مردم کمترین مراجعه را به دستگاههای اجرایی داشته باشند ،ایجاد کنیم قطعا تحوالت خوبی
راشاهدخواهیمبود.بهگفتهلبافی،باالکترونیکیشدنفعالیتها،بسیاریازترددهاباحداقلتغییراتکاهشمییابد،زمینه
جلوگیریازفسادفراهممیشود،نظارتبرفعالیتهابیشتروهزینههابهشدتکاهشپیدامیکند.ویگفت:اگرچهدردوران
کرونا برخی فعالیتها انجام میشد ولی عمال  ۳۰تا  ۴۰درصد از مصرف بنزین و سوخت کم شد و با توجه به آنکه دولت به این
بخشیارانهمیپردازد،اینمسالهدربحثهوایپاک،سالمسازیمحیطزیستوکاهشترددهاتاثیرگذاریبسیاریداشت.
این کارشناس اقتصادی استقرار دولت الکترونیک را موجب کاهش  ۳۰تا  ۴۰درصدی هزین ه دستگاههای دورکار و افزایش
کارایی و اثربخشی دانست و گفت :در دوران کرونا دولت زیرساختها را به گونهای فراهم کرد که هم میزان رضایتمندی مردم از
ارائه خدمات افزایش یافت و هم بسیاری از هزینههای دولت کاهش پیدا کرد .این امر باعث شد تا کسانی که به دورکاری اعتقاد
نداشتند پذیرفتند که بدون حضور فیزیکی هم میشود کارها را در خانه به بهترین شکل ممکن انجام داد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم خبر داد:

بنگاه های خسارت دیده از کرونا تسهیالت دریافت می کنند

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت :بنگاه های خسارت دیده از ویروس
کرونا می توانند از تسهیالت ویژه بهره مند شوند.
حسن صبوری ضمن اعالم خبر فوق افزود :براساس گزارش ها 13 ،فعالیت
در دستگاه های اجرایی در خالل زمان شیوع ویروس کرونا متضرر شده اند که
برای این دسته فعالیت ها و بنگاه های مرتبط با آن تسهیالت ویژه در نظر گرفته
شده است.
وی توضیح داد :فعالیت بنگاه های مربوط به «حمل و نقل عمومی مسافر
برون شهری جاده ای ،ریلی ،هوایی و دریایی» یکی از مواردی است که به عنوان
بنگاه های آسیب دیده محسوب می شود و می توانند از این تسهیالت استفاده
نمایند.
صبوری تصریح کرد:کل مبلغ تسهیالت در سراسر کشور حدود  40هزار
میلیارد تومان است که سهم استان قم در حدود 650میلیارد تومان خواهد بود.
وی ابراز داشت :برای برخورداری از این تسهیالت شاغلین و بنگاه های
اقتصادی به سامانه «کارا»  https://kara.mcls.gov.irمراجعه نمایند و در آن
سامانهثبتنامنمایند.
مدیرکلراهوشهرسازیاستانقمدرخصوصشرایطاستفادهازاینتسهیالت
اظهارداشت:بنگاههاییکهازبیمهبیکاریشاغلینخوداستفادهنکردهباشند
و پس از شیوع ویروس کرونا نیروی کار خود را تعدیل نکرده باشند و تا پایان
سال  99با نیروی شاغل خود قرارداد منعقد کرده باشند حائز شرایط استفاده
ازتسهیالتهستند.
صبوری گفت :این تسهیالت فقط برای پرداخت دستمزد نیروی کار طی دوره

سه ماهه ابتدای سال  99است.
وی با اشاره به این که براساس شرایط فوق و پایگاه داده های تامین اجتماعی
برای تمامی متقاضیان کارفرمایی و خویش فرمایی پیامک ارسال شده است،

خاطر نشان ساخت :صرفا افرادی که پیامک دریافت نموده اند و کد کارگاهی آن
ها در سامانه ثبت شده است می توانند در سامانه کارا ثبت نام کنند.
صبوری با بیان این که ظرف مدت سه روز کاری به همه درخواست ها پاسخ
داده می شود ،توضیح داد :پس از بررسی مدارک در سامانه مذکور و اعالم نظر
دستگاه مربوطه ،اطالعات به بانک ها برای پرداخت تسهیالت ارسال می شود
که همه این مراحل به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه کارا صورت می
گیرد .وی گفت :مبلغ تسهیالت برای متقاضیان کارفرمایی  12میلیون تومان
و برای متقاضیان خویش فرمایی بیمه پرداز(رانندگان مسافری) شش میلیون
توماناست.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان قم نرخ سود این تسهیالت 12درصد با
بازپرداخت  24ماه از ابتدای مهرماه سال  1399خواهد بود.
صبوری اظهار داشت:سهم ادارات تابعه و زیر مجموعه وزارت راه و
شهرسازی در استان قم 45 ،شرکت حمل و نقل برون شهری جاده ای ،ریلی و
هوایی(کارفرمایی)باحدوددومیلیاردتومانتسهیالتاست.
وی ابراز داشت :تا اول تیرماه سال جاری ،بالغ بر  1000راننده برون
شهری(خویشفرمایی)درخواستتسهیالتبیشازششمیلیاردتومانیخود
را ثبت کرده اند که درخواست آن ها در بانک های عامل در دست بررسی است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در پایان اعالم کرد :متقاضیان برای کسب
اطالعات بیشتر و پیگیری الزم با کارشناس اداره هماهنگی حمل و نقل این
اداره کل با شماره تماس 36660001-025الی ،5داخلی 284تماس حاصل
نمایند.حقشناسکارشناساقتصادیپاسخمیدهد.

بر اساس دادههای مرکز آمار در سال ۹۸؛

اجارهنشینی ۲۴درصدخانوارهایشهری

بر اساس دادههای مرکز آمار ایران  ۲۴درصد خانوارهای شهری و  ۴.۵درصد خانوارهای روستایی در سال  ۹۸اجارهنشین
بودهاند.
بررسی دادههای گزارش مرکز آمار از متوسط هزینه ساالنه خانوار در سال  ۹۸حاکی از آن است که در بین هزینههای
غیرخوراکی یک خانوار شهری بیشترین سهم با  ۴۸.۰درصد مربوط به هزینه مسکن ،سوخت و روشنایی بوده و همچنین در
بینهزینههایغیرخوراکییکخانوارروستایی،بیشترینسهمبا ۳۰.۰درصدمربوطبهمسکن،سوختوروشناییبودهاست.
از سوی دیگر بررسی نحوه تصرف مسکن مناطق شهری و روستایی در این سال نشان میدهد که بیش از  ۲۴درصد
خانوارهای شهری اجارهنشین هستند .این در حالی است که این امار در مناطق روستایی بسیار پایینتر بوده و حدود ۴.۵

درصد خانوارهای روستایی در خانههای اجارهای زندگی میکنند.
همچنین این گزارش بیانگر آن است که در سال گذشته ۶۷درصد خانوارهای شهری و بیش از ۸۶درصد خانوارهای روستایی
در مسکنهای ملکی ساکن بودهاند .همچنین حدود ۹درصد خانوارها در مناطق شهری و روستایی در سایر انواع مسکن مانند
خانههایسازمانیزندگیمیکنند.
همچنین با بررسی روند آمار نحوه تصرف مسکن از سال  ۹۳تا سال  ۹۸متوجه میشویم که طی این سالها درصد تصرف
مسکن ملکی با افزایش روبرو بوده که این معنی خانهدار شدن تعداد بیشتری از خانوارها است .به نحوی که در این آمار از سال
 ۹۳تا  ۹۸در مناطق شهری  ۱.۴درصد و در مناطق روستایی  ۱.۳۹درصد رشد داشته است.

آخرینوضعیتشاخصفرابورس؛

شاخص بورس همچنان بر مدار صعود

شاخص کل در بازار بورس دیروز ۴۶هزار و ۸۲۲واحد رشد داشت که در نهایت این
شاخص به رقم یک میلیون و  ۴۶۶هزار واحد رسید.
براساس معامالت دیروز بیش از پنج میلیارد و ۸۲۰میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق
بهادار به ارزش  ۹۵هزار و  ۴۲۵میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل (هم وزن) با  ۹هزار و  ۶۰۴واحد افزایش به  ۴۴۱هزار و
 ۶۱۰واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با  ۶هزار و  ۳۳۷واحد رشد به  ۲۹۱هزار و
 ۳۷۹واحد رسیدند.
شاخص بازار اول  ۳۶هزار و  ۶۵۱واحد و شاخص بازار دوم  ۸۴هزار و  ۷۱۵واحد
افزایشداشتند.
عالوه بر این در بین تمامی نمادها ،نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با
سه هزار و  ۹۴۹واحد ،فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) با سه هزار و  ،۹۰۹ملی صنایع
مس ایران (فملی) با سه هزار و  ۵۲۲واحد ،شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(شستا) با دو هزار و  ۳۹۴واحد ،معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با یک هزار و ۸۴۸
واحد ،پاالیش نفت اصفهان (شپنا) با یک هزار و ۴۸۵واحد و ایران خودرو (خودرو) با
یک هزار و ۳۷۰واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل نماد توسعه صنایع بهشهر (وبشهر) با  ۲۲۲واحد ،باما (کاما) با ۱۸۴
واحد ،ایران ترانسفو (بترانس) با  ۱۱۳واحد ،پارس سویچ (بسویچ) با  ۸۲واحد،
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ) با  ۸۱واحد و تامین سرمایه بانک ملت
(تملت) با ۷۸واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بود.
برپایه این گزارش ،امروز نماد بانک ملت ،گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو،
بانک تجارت ،ملی صنایع مس ایران ،پاالیش نفت اصفهان ،فوالد مبارکه اصفهان و
سرمایه گذاری خوارزمی در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
گروه بانک ها هم در معامالت دیروز صدرنشین برترین گروههای صنعت شد و در
این گروه یک میلیارد و  ۴۸۱میلیون برگه سهم به ارزش  ۹هزار و  ۵۷میلیارد ریال
داد و ستد شد.
آخرینوضعیتشاخصفرابورس
شاخص فرابورس نیز نزدیک به  ۸۲۹واحد رشد داشت و بر روی کانال  ۱۶هزار و
 ۳۱واحد ثابت ماند.
همچنین در این بازار دو میلیارد و ۶۴۷میلیون برگه سهم به ارزش بیش از ۴۸هزار
و  ۸۴۹میلیارد ریال داد و ستد شد.
دیروز نمادهای سنگ آهن گهرزمین (کگهر) ،سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب)،
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) ،سرمایه گذاری صبا تامین (صبا)،
پتروشیمی تندگویان (شگویا) ،فوالد هرمزگان جنوب (هرمز) و پتروشیمی مارون
(مارون) تاثیر مثبت بر شاخص این بازار را داشتند.
همچنین نماد بیمه کوثر (کوثر) ،پخش البرز(پخش) ،گروه صنایع کاغذ پارس
(چکاپا)،بیمهدی(دی)،کشاورزیودامداریبینالود(زبینا)،بهمندیزل(خدیزل)،
داروسازیکاسپینتامین(کاسپین)،تجارتالکترونیکپارسیانکیش(تاپکیش)،
هتل پارسیان کوثر اصفهان (گکوثر ) با تاثیر منفی بر شاخص این بازار همراه بودند.
روحانیدرجلسهستادهماهنگیاقتصادیدولت؛

خروج دولت از بنگاهداری باید هرچه
سریعتراجراییشود

رییس جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت تاکید کرد :انتشار اوراق خزانه،
تحکیم بازار سرمایه ،هدایت نقدینگی و کنترل قیمتها ،رونقبخشی به بورس و
خروج دولت از بنگاهداری باید هرچه سریعتر اجرایی شود تا مردم شاهد آثار مثبت
آن در اقتصاد کشور باشند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم و المسلمین
حسن روحانی روز شنبه در یکصد و چهل و هفتمین جلسه ستاد اقتصادی دولت
پس از ارائه گزارش «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی در زمینه روند
کاهشی رشد نقدینگی در سال جاری نسبت به سال  ،۹۸بر ضرورت تسریع در
فروش اموال مازاد و سهام شرکتهای دولتی که از سیاستهای عمده اقتصادی
دولت است ،تاکید کرد .رییس جمهوری افزود :انتشار اوراق خزانه ،تحکیم بازار
سرمایه ،هدایت نقدینگی و کنترل قیمتها ،رونق بخشی به بورس و خروج دولت از
بنگاه داری باید هرچه سریعتر اجرایی شود تا مردم شاهد آثار مثبت آن در اقتصاد
کشور باشند .در این جلسه همچنین گزارش عملکرد و برنامه انتشار اوراق مالی
اسالمی در سال  ۹۹ارائه و در زمینه چگونگی انتشار و عرضه آن بحث و تبادل نظر
شد .روحانی در این راستا افزود :سیاست هدایت نقدینگی موجود کشور باید به
سمت تولید و سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه بوده و همچنین اوراق مشارکت
هم به سرمایه گذاری و تقویت زیرساختها و طرحهای عمرانی کشور کمک کند.
رییس جمهوری ادامه داد :با هماهنگی و همکاری کامل میان دستگاههای
مربوطه برنامه زمان بندی عرضه اوراق مشارکت به نحو شفاف اعالم و اجرا شود تا
امکان مشارکت فعاالن اقتصادی در بازار پول و سرمایه به طور کامل فراهم گردد.
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گفتوگوبارئیسکمیتهاقتصادیکانونمربیانایران؛

غیرفوتبالیها در فوتبال حاکم شدهاند

یحییگلمحمدی:

خداحافظی «سید جالل» زاییده ذهن
حاشیهسازاناست

سرمربیتیمفوتبالپرسپولیسگفت«:سیدجاللحسینی»آنقدرخوبتمرین
میکند که هیچکدام از ما به خداحافظی او در پایان فصل فکر نمیکنیم؛ برخی
میخواهند حاشیه درست کنند و این اخبار زاییده ذهن آنهاست.
«یحیی گلمحمدی» در گفت و گوی رادیویی و در آستانه دیدار پرسپولیس برابر
پیکان در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر اظهار داشت :خوشحالیم پس
از چهار ماه تعطیلی بازی میکنیم .ماههای خیلی بدی را برای فوتبال پشتسر
گذاشتیم ،اما خدا را شکر تصمیمات خوبی برای ادامه مسابقات گرفته شد .در
ً
کنارتمریناتتاکتیکیوبدنی ،چنددیدارتدارکاتیداشتیم.بازیکناننسبتاآماده
هستند ،اما نه به طور کامل.
وی با اشاره به دیدار حساس مقابل پیکان افزود :این تیم در انتهای جدول است،
اما مربی و بازیکنان خوبی دارد .باید از موقعیتها به خوبی استفاده کنیم و پیروز
شویم.باجایگاهیکهپیکاندرجدولداردبهدنبالکسبامتیازاست.مشکالت،
مصدومیتها و غیبت چند بازیکن گریبانگیر ما شده و باید جای آنها را ُپر کنیم.
سرمربی پرسپولیس بیان داشت :مشکالت دیگر همچون نیامدن اوساگونا را
ً
داشتیم .پروازی از نیجریه نبود و استوکس را هم قبال از دست دادیم« .بشار رسن»
ً
دیر به ما اضافه شد و «محمد انصاری» را از دست دادیم .جای او مقابل پیکان واقعا
خالی است ۲.مصدوم دیگر داشتیم که به تیم اضافه شدند .این مسائل باعث شد
کارمان را با آمادگی ۱۰۰درصد شروع نکنیم ،اما بازیکنان ما آنقدر انگیزه دارند که
دربازی یکشنبهعملکردخوبیداشتهباشند«.مهدیترابی»همچهارکارتهاست
و در مجموع چهار ،پنج بازیکن خوب خود را در اختیار نداریم.
گلمحمدی درباره نگرانیها در مورد رعایت پروتکلهای بهداشتی تصریح کرد:
نگرانی من بابت پروازهاست .شرکتهای هواپیمایی پروازها را تکمیل میکنند و
برای فضای بستهای چون هواپیما ،خطر زیادی وجود دارد .از این بابت احساس
نگرانی میکنم و پروتکلها رعایت نمیشود .این میتواند برای همه مسافران
دردسرسازباشد.
وی همچنین گفت ۱۰ :امتیاز با سایر تیمها اختالف داریم ،اما این دلیلی بر
قهرمانیمانیست.بهبازیکنانگفتممهمترینبازیفصلبرابرپیکاناستوبایدبا
تمرکزوتالشمضاعف،مسابقاتراادامهدهند.آنهانبایدفکرکنندازاالنقهرمان
هستند .بازیکنان ما از لحاظ ذهنی خیلی قوی هستند و شرایط را درک میکنند.
ویدربارهاحتمالخداحافظی«سیدجاللحسینی»درپایانفصلخاطرنشان
کرد :سیدجالل آنقدر خوب تمرین میکند که به خداحافظی او در پایان فصل
فکرنمیکنیم.برخیمیخواهندحاشیهدرستکنندوبیربطصحبتمیکنند.
این اخبار زاییده ذهن آنهاست .همیشه در تیمی که کار میکنم ،اصرار دارم کسی
دنبال حاشیه نباشد و سرمان در کار خودمان است .صحبتی درباره خدافظی
حسینی نشده و ما  ۱۱بازی داریم .دلیلی ندارد درباره این مسائل صحبت کنیم
تیم را به حاشیه ببریم .سید یکی ۲سال دیگر با پرسپولیس قرارداد دارد.
گلمحمدی درخصوص شرایط «بشار رسن» عنوان کرد :او حدود  ۱۷روز دیرتر
بهمااضافهشدوپسازیکهفتهتمریناختصاصی،بهتمریناتگروهیآمد.بشار
بازیکنتاثیرگذاریاست،اماوضعیتبدنیاومانندسایربازیکناننیست.
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که آیا درخواستی برای جذب «کریم
انصاریفرد» داشته؟ گفت :چند جلسه با مدیران باشگاه در خصوص نقل و
انتقاالت داشتیم که آنها اصرار داشتند لیست نفرات مورد نظرم برای فصل آینده
را ارائه کنم .من گفتم تا مسابقات تمام نشود ،وارد نقل و انتقاالت نمیشوم ،چرا که
دیدارهای حساسی داریم که ذهن ما را مشغول میکند .در این وضعیت ،لیگ برتر
و جام حذفی را از دست میدهیم و دلیلی ندارد ذهن بازیکنان را درگیر این مسائل
کنیم .هیچ صحبتیبا «کریم انصاریفرد» نشده است .اوبازیکنی حرفهای استو
هر تیمی دوست دارد از کریم استفاده کند.
ویسی:

هنوز هم موافق ادامه لیگ نیستم

سرمربیتیمفوتبالپیکانگفت:منهنوزهمموافقادامهلیگنیستمولیمابه
تصمیم سازمان لیگ احترام می گذارم.
عبدالله ویسی در نشست خبری پیش از دیدار پرسپولیس و پیکان اظهار
داشت :چون بازیها 4ماه تعطیل بود شرایط همه تیمها یکسان است و نمیشود
گفتجدولنشاندهندهفاصلهماباپرسپولیساست.مایکتیمجدیدساختهایم
و میخواهیم پا به پای پرسپولیس بجنگیم و برای امتیاز از دست ندادن بازی
میکنیم.
ویسیتاکیدکرد:منهنوزهمموافقادامهلیگنیستمولیمابهتصمیمسازمان
لیگاحتراممیگذارم،بههرحالمابایدبهعواملاجراییبازیهااحترامبگذاریم.
به هر حال بازیکنان یکدیگر را لمس میکنند و نفسشان به هم نزدیک است به
همین دلیل ممکن است اتفاقات ناگوار رخ بدهد .مطمئن هستم پروتکلها در
بازیهاعملینمیشود.
سرمربی پیکان تصریح کرد :مطمئنا شرایط پرسپولیس با ما یکسان است و فردا
با تمام وجود به مصاف پرسپولیس میرویم .ما در بازی فردا برای نباختن و 3امتیاز
بازی خواهیم کرد .سرمربی تیم فوتبال پیکان درباره احتمال سقوط تیمش نیز
گفت :همانطور که گفتم جدول را فراموش کردیم .گفتیم  10تیم هستیم و باید
در این بازی ها به نتیجه برسیم و سهمیه آسیایی بگیریم.صدرنشینی پرسپولیس
نشان دهنده برتری آنها نیست .ما امیدوار به بردن و کسب امتیاز هستیم .وی در
خصوص اینکه آیا خواستههایش توسط بازیکنان اجرا شده است یا خیر گفت :از
بازیکنان شناخت نداشتم ولی در این مدت سعی کردم تیم ما به نباختن عادت
کند و کمتر گل بخورد که این تعطیالت باعث شد که به اهدافمان برسیم.ما 3-2
روز زودتر از موعدی که سازمان لیگ شروع کرده بود کارمان را آغاز کردیم و در این
مدت روی بازیکنان و تفکر آنها کار کردیم که خوشبختانه در بازی های دوستانه یا
بردیم و یا مساوی کردیم و شکستی نداشتیم .این خودش نشان میدهد کار ما
خوب پیش رفته است.
رضایی از برنامه فصل آینده بروژ خارج

بازگشتمهاجمایرانیبهشارلروا
مشخصنیست

یک رسانه بلژیکی خبر داد مهاجم ایرانی بروژ از لیست برنامه های آینده این تیم
خارج شد.
سایت « »lesoirبلژیک خبر داد باشگاه بروژ به کاوه رضایی ،مهاجم ایرانی خود
خبر داده که او جایی در برنامه های فصل آینده قهرمان لیگ بلژیک ندارد.
البته این بدان معنا نیست که بازگشت رضایی به شارلروا قطعی است .مهاجم
ایرانی در فصل گذشته  12گل برای شارلروا به ثمر رساند .او بعد از اتمام قرارداد
قرضی اش از هفته گذشته به بروژ برگشته ولی کادرفنی تیم نمی خواهد این
مهاجم را نگه دارد .شارلروا این روزها در حال مذاکره با سران باشگاه کلوب بروژ
است ولی هنوز توافقی بین طرفین صورت نگرفته است .بدین ترتیب هنوز انتقال
رضاییبهشارلرواقطعینیست.

عالقه آژاکس به جذب جهانبخش

باشگاه آژاکس قصد دارد بار دیگر برای جذب بازیکن ایرانی برایتون اقدام کند.
طبق نوشته نشریه دی تلگراف هلند ،باشگاه آژاکس آمستردام قصد دارد برای
خرید علیرضا جهانبخش بازیکن تیم برایتون انگلیس اقدامات الزم را انجام دهد تا
این بازیکن تیم ملی فوتبال ایران را به اردیویسه بازگرداند.
پس از موفقیت جهانبخش با تیم آلکمار ،باشگاه آژاکس پیش از این هم خواهان
به خدمت گرفتن این بازیکن ایرانی بود اما در نهایت تیم برایتون موفق شد تا
جهانبخش را به عنوان یکی از بازیکنان گرانقیمت خود به انگیس بکشاند.
باشگاه آژاکس در راستای تقویت خود برای فصل آینده مارتین استکلنبرگ
دروازهبان با تجربه پیشین تیم ملی هلند را از اورتن جذب کرد.

مجیدروانستان
فیفا به سه بند مدیریتی در اساسنامه ارائه شده ایراد گرفته و به فدراسیون فوتبال
مهلت داده تا یکشنبه  ۸تیرماه این نواقص را رفع و دوباره آن را برای فیفا ارسال
کند .نادر فریادشیران رئیس کمیته اقتصادی کانون مربیان با انتقاد از سیستم
ترسیم شده در این فدراسیون ،به بیان برخی از نگرانیهای مجموعه اهالی فوتبال
از اوضاع فدراسیون و چرایی شرایط پیش آمده در این نهاد پرداخت.
نادر فریادشیران ،دروازهبان اسبق تیمهای راهآهن ،شاهین ،استقالل و تیم ملی
است که این روزها درگیر برگزاری مراسم چهره پرتالش و تأثیرگذار فوتبال ایران،
استاد پرویز ابوطالب بود و تالش کرد با دعوت از بزرگان فوتبال و ورزش کشور،
مراسمی درخور نام انسانی برگزار کند که همه عمر را وقف خدمت به فوتبال ایران
کرد.
اساسنامهمانندقانوناساسیکشوراست
این مربی باسابقه در رابطه با مشکالت روزمره این روزهای فوتبال ما و در صدر
ً
آن اساسنامه ،به ایرناپالس گفت :اساسنامه فدراسیون فوتبال قطعا تغییراتی
دارد اما تغییراتش کم و قابل اصالح دوباره است؛ اما اگر به فیفا ارسال و دوباره
برگشتدادهشودوبخواهندتغییردهند،بهنظرماینامکانپذیرنبودهوشرایط
مناسبی برای کشور نیست که دوباره اساسنامه تغییر کند .اساسنامه مانند
قانون اساسی کشور است که هر سال نمیشود تغییر داد ،حداقل باید برای
 ۱۰یا  ۲۰سال بماند و بعد اگر الزم بود ،براساس شرایط حاکم بر کشور یا دنیا

تغییردهند.
ندیدننهادهایمرتبطبافوتبال
مربی اسبق تیم ملی کشورمان درباره اساسنامه اظهار داشت :یکی از معضالت،
ندیدن نهادهایی است که مرتبط با فوتبال هستند .بازیکنان نامی کشور،
کاپیتانهای سابق تیم ملی و حتی نماینده مربیان سابق تیم ملی ایران هیچ
شانسی برای حضور در مجمع فدراسیون ندارند .ضمن آنکه بخشهای غیردولتی
رسمی (انجیاو  )NGOهمچون کانونهای مربیان ،بازیکنان و داوران ایران و
حتی کانون هواداران و نماینده کانون نویسندگان ورزشی و  ...هیچ شانسی برای
حضور در مجمع ندارند.
فدراسیونتکمحور
فریادشیران در ادامه افزود :در واقع طیف زیادی در بخش داوری ،مربیگری
و حتی بازیکنان کشور که مرتبط با چرخه فوتبال هستند ،در اساسنامه دخیل
نیستندیاحقشرکتدرمجامعراندارند.اینظلممضاعفیاستکهازطرفآقایان
تدوینکنندهیاتغییردهندهاساسنامه،بهآنهاتحمیلمیشود.
عقلکلنیستند
وی درباره اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال گفت« :این هیات رئیسهای که
در فوتبال وجود دارد ،عقل کل یا عاری از خطا نیستند .آنها بخشی از بدنه ورزشاند
که بسیاری از آنها ورزشی نبود ه و یا اگر بودهاند ،در سطح بسیار پایینی بودهاند.
بهجرئت میتوانم بگویم  ۸۰و  ۹۰درصد اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال از
صدر تا ذیل که بعدها آمدهاند به فوتبال چسبیدهاند ،فوتبالی نبودند! عالقهمند

ماهانرحمانی:

بودند و بعدها فوتبالی شدند و آمدند مدیر یک مجموعهای از باشگاهها یا مدیرعامل
شدند و برای خود یک رزومه درست کردند».
وزن پیدا کردن مجمع
این مربی با سابقه ،در ادامه افزود :اشکالی ندارد ،ما آنها را میپذیریم اما اینگونه
نیست که آنها فکر کنند عقل مطلقاند و متوجه عملکردشان هستند و اساسنامه
را که تدوین کنند ،وحی ُمنزل است و نباید تغییر کند .به نظرم در این زمینه خود
فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان باید توجه کند که چه ارکانی میتواند به
این اساسنامه و به خود مجمع قوت دهد .وقتی در مجمع ،بازیکنانی که کاپیتان
تیم ملی بودند ،نه همه آنها ،حداقل آنهاییکه باالی ۱۰۰بازی ملی در کارنامه خود
دارند ،حضور داشته باشد ،مجمع وزن پیدا میکند.
ارزشگذاریپیشکسوتان
او که همواره فقط در کنار محمد مایلیکهن به مربیگری پرداخته گفت :متأسفانه
در کشور در این رابطه ارزشگذاری نمیکنیم .بیش از یک ماه در کنار دوستانی که
افتخار همراهیشان را داشتم در آکادمی فوتبال برزیل دوره مربیگری دیدم .در آنجا
هر فردی که بهعنوان استاد کالس یا بهعنوان یک شخص باتجربه در کنفرانس حضور
مییافتتاتجربیاتشرادراختیارماقراردهد،پروفسورصدامیزدند.پروفسورکارلوس
آلبرتو ،پروفسور جرزینیو ،پروفسور نتو و  ...حاال ممکن است که آن بازیکن سواد
نداشته باشد ،اما همه را از تله سانتانا بگیر تا افرادی که آنجا کالس داشتند ،پروفسور
خطاب میکردند .دروازهبان اسبق تیم ملی در ادامه افزود :ما در کشور استاد تخریب
خودفوتبال!درمواقعیفکرکردهایم
پیشکسوتانهستیم؛بهخصوصازطرفخانواده ِ
یک رفتاری متناسب به آن آقا داریم انجام میدهیم اما در مجموع به ضرر ما شده تا
آدمهای بیلیاقت غیرفوتبالی آمد ه در فوتبال حاکم شدهاند که نتایج آن را میبینیم؛ از
مدیرعاملباشگاهتاباالترینجایگاهفدراسیون؛حاالممکناستافرادینیزباشندکه
صالحیتداشتهوآدمهایمحترمیباشند،امابیشترمواقعاینگونهنیست.
کمکبهفوتبالکشور
رئیس کمیته اقتصادی کانون مربیان ایران معتقد است ،این کانون که بیش از
یک هزار عضو دارد ،همه کالس دیده ،همه گواهینامه رسمی از فیفا AFC ،و
فدراسیونفوتبالدارند،میتوانندبهفوتبالکشورکمککنند.امامتأسفانهاعضای
این کانون نمیتوانند در مجموعه فدراسیون فوتبال نظر و دیدگاهی ارائه دهند.
نادر فریادشیران اظهار داشت :اگر قرار باشد از کانون مربیان ایران یک نفر در
مجمع فوتبال کشور حضور یابد ،آن فرد میتواند رئیس کانون مربیان باشد که در
حال حاضر دکتر بیژن ذوالفقارنسب است؛ اما چطور آقایان حاضر نیستند از بدنه
فوتبال و مربیان یک نفر وارد آن سیستم شود؟
ضعفهایمهماساسنامه
نایب رئیس کمیته پیشکسوتان فوتبال ،در پایان اضافه کرد :یک نفر نماینده
بازیکنان ادوار گذشته تیم ملی و یک نفر از انجمن باشگاهها باشد .همچنین
نمایندهای از کانون داوران؛ رکن اصلی یک فوتبال داور است ،مگر میشود داور
نباشد و مسابقه رسمی برگزار شود؟! اینها ضعفهای مهم اساسنامه فدراسیون
چ اقدامی در این مورد
فوتبال است که باید رفع شود؛ آنگونه که خبر دارم ،هی 
نشده است؛ امیدوارم به این موضوع توجه شود و یک راهکاری پیدا کنیم تا در آینده
تصمیمهایبهتریگرفتهشود.
بازگشت بوناچیچ به ایران برای نهمین بار؛

مقابل پرسپولیسدست و پابستهنیستیم
بازیکن تیم فوتبال پیکان ،گفت :پرسپولیس تیم اول ایران است اما اطمینان داشته باشید مقابل این تیم دست و پا بسته
نخواهیمبود.
ماهان رحمانی درباره بازی روز یکشنبه تیمش مقابل پرسپولیس در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال کشورمان
گفت :خدا را شکر شرایط خوبی داریم و امیدوارم که مصدومین ما به بازی برسند تا با تیم کامل به مصاف پرسپولیس برویم.
وی ادامه داد :بازی با پرسپولیس دشوار است و می دانیم که پرسپولیس تیم اول ایران است اما ما هم بعد از حضور کادرفنی
جدیدتیمبهتریشدیموانشااللهبتوانیممقابلپرسپولیسامتیازبگیریم.ماروزیکشنبهمقابلپرسپولیس،تیمدستوپابسته
ای نیستیم و چون قبال خیلی امتیاز از دست دادیم به امتیاز دیدار با پرسپولیس نیاز داریم.
بازیکن تیم فوتبال پیکان در پاسخ به این سوال که آیا به نظرش این تیم امسال در لیگ برتر میماند یا خیر ،گفت :پتانسیل
تیم ما خیلی باالتر از جایگاهمان در جدول است .اگر برخی مشکالت پیش نمیآمد تیم ما از نظر فنی کیفیت این را داشت که
در رده هفتم و هشتم جدول باشد اما برخی مشکالت باعث شد نتوانیم به خوبی نتیجه بگیریم.
وی تاکید کرد :در مجموع فکر میکنم شانس این را داشته باشیم که در لیگ برتر بمانیم.
رحمانی درباره اینکه آیا تست کرونا از بازیکنان تیم پیکان گرفته شده اظهار داشت :بله ما تست کرونا دادیم و نتیجه تست
تمامی بازیکنان منفی بود البته االن به نظر من بیشتر از مساله کرونا موضوع مصدومیت بازیکنان مطرح است .می بینید که
چندین بازیکن رباط صلیبی پاره کردند و این از کرونا سخت تر است .وقتی لیگ فرسایشی می شود چنین مصدومیت هایی
هم پیش می آید.

لوک خوششانس درذوبآهن
ِ

لوکا بوناچیچ برای نهمین بار در فوتبال ایران پست گرفت و قرار است برای دومین مرتبه ذوبآهن را هدایت کند.
تیم فوتبال ذوبآهن باید در چارچوب هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر باید یکشنبه شب در مشهد به مصاف تیم
شهرخودرو برود .ذوبیها هم اکنون با  ۲۲امتیاز در رده یازدهم جدول ردهبندی قرار دارند.
باشگاه ذوبآهن بعد از جدایی منصوریان و حضور چند هفتهای حسن استکی روی نیمکت این تیم به سراغ میودراگ
رادولوویچ رفت .سرمربی که توانست عملکرد متوسطی روی نیمکت ذوب داشته باشد اما بعد از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی
مسابقات دیگر حاضر نشد به ایران برگردد .مسووالن باشگاه اصفهانی تالش فراوانی انجام دادند که این سرمربی برگردد اما
خانواده او راضی نشدند و بدین ترتیب در فاصله یک روز تا بازی برابر شهر خودرو لوکا بوناچیچ به عنوان چهارمین سرمربی
این فصل ذوب مشخص شد.
بوناچیچنامیبسیارآشنابرایفوتبالدوستانایرانیاست.اوپیشازایندرتیمهایسپاهان(۲مقطع)،فوالدخوزستان،مس
کرمان( ۲مقطع) ،گسترش فوالد تبریز(۲مقطع) و ذوبآهن سرمربیگری کرده بود و حاال برای دومین بار هدایت سبزقبایان
اصفهانی را بر عهده گرفته است .این سرمربی کروات و  ۶۵ساله آخرین بار در فوتبال کرواسی هدایت واراژدین را به عهده
داشت و حاال برای نهمین بار در ایران پست گرفته و از این حیث بسیار خوششانس است.
بوناچیچ در مرتبه قبلی حضورش در ذوب در  ۱۸بازی روی نیمکت این تیم به سه برد ۶ ،مساوی و  ۹باخت رسید و باید دید
این بار چه عملکردی از خود نشان میدهد .ذوبیها در این فصل و با توجه به شرایطی که در فاصله  ۹هفته تا پایان دارند
احتماال فقط به بقا با رتبهای آبرومند فکر میکنند.

کفاشیان:نگراننامهفیفانباشید

نایب رییس اول فدراسیون فوتبال میگوید ایرادهای فیفا
به پیشنویس اساسنامه اصالحی فدراسیون نگران کننده
نیست .او میگوید رایزنیها و گفتوگوهایی را با برخی از
مسئوالن در  AFCو فیفا آغاز کرد ه تا رضایت فدراسیون
جهانی فوتبال برای تصویب اساسنامه را جلب کند.
فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در واکنش به پیش نویس
اصالحی اساسنامه فدراسیون فوتبال نسبت برای دومین
بار به برخی از مفاد این اساسنامه ایراد گرفته است .رئیس
کمیتهتدوینمقرراتفدراسیونفوتبالاخیرااعالمکردهکه
عمده قسمت های اساسنامه مشکلی ندارد بلکه در حال
حاضر درباره ماهیت قانونی این مجموعه بین فدراسیون
و فیفا اختالف نظر وجود دارد .به گفته براتی ،بر اساس
مصوبههیاترییسه،مادهیکاساسنامهماهیتفدراسیون
را نهاد عمومی غیردولتی ذکر کرده که فیفا هنوز در این باره
قانع نشده و این موضوع همچنان محل اختالف است.
 استقالل فدراسیون در اساسنامه اصالحی حفظ
شده است
درهمینرابطه،علیکفاشیاننایبرییساولفدراسیون
فوتبال در گفتوگو ایسنا ،درباره ایرادهای فیفا به ماهیت
فدراسیون فوتبال در پیش نویس اصالحی اساسنامه
گفت :اصالح اساسنامه فدراسیون فوتبال باید سه ،چهار
ماه قبل به اتمام میرسید که اینطور نشد .معتقدم االن نیز
اساسنامه به گونهای نوشته شده که استقالل فدراسیون
فوتبال حفظ شده است.
نایب رییس اول این فدراسیون معتقد است که االن زمانی
برای تغییر قوانین وجود نیست و باید همین اساسنامه را با
تالشورایزنیبهتصویبرساند«:بایدباایناساسنامهپیش
برویم و در واقع آن را به تصویب فیفا برسانیم .ما انتخابات را
در پیش رو داریم و باید طبق جدول زمانبندی عمل کنیم.
در غیر این صورت فوتبال ما ضرر میکند».
 ماهیت فدراسیون فوتبال مطابق با قانون کشور
است
وی با بیان اینکه فدراسیون فوتبال قوانین جاری کشور
است و فیفا هم به این موضوع احترام میگذارد ،اظهار کرد:
مننگاهیبهاساسنامهداشتم.بحثعمومیغیردولتیدر
ایناساسنامهمطابقباقوانینکشوراست.ماضمناحترام
به قوانین فیفا ،باید قوانین خودمان را هم مدنظر داشته

دوستاننگرانبازگشتمننباشند

باشیم .در اساسنامه مذکور استقالل فدراسیون حفظ شده
واعضایمجمعبرایفوتبالتصمیممیگیرند.
 نباید نگران نامه فیفا باشیم
در روزهای گذشته اخباری مبنی بر تعلیق فدراسیون
فوتبال به علت ایرادهای فیفا به ماهیت این مجموعه
منتشر شده که کفاشیان میگوید جای نگرانی نیست« :به
نظرم نباید نگران باشیم .این قبیل مسائل طبیعی است.
فدراسیون فوتبال متعلق به مردم است و مجمع فدراسیون
هم درباره آن تصمیم گیری میکند .ما باید فیفا را با رایزنی
راضی کنیم تا ابهاماتش از بین برود».
 نیازی به قانون دیگر نداریم
نایب رییس فدراسیون فوتبال در واکنش به اینکه تصویب
ماهیت دیگری جز «عمومی غیردولتی» برای فدراسیون،
نیازمنددرخواستدولتوتصویبمجلسوشوراینگهبان
است کهبسیار زمانبر است ،گفت":نیازیبهقانوندیگری
نداریم .من  ۱۲سال در فدراسیون فوتبال بودم و همیشه
هم وزیر ورزش در مجمع حضور داشته است .حضور وزیر
و حمایت دولت هیچ گاه موجب دخالت در روند فدراسیون

فوتبالنبوده،بلکههمیشهنقطهقوتفوتبالبودهاست".
 اساسنامه خوبی نگاشته شده است
کفاشیان ادامه داد :طبق قانون ،مجلس شورای اسالمی
برای سوال از وزیر ورزش و مدیران فدراسیون فوتبال ذی
نفع است و این موضوع هم به معنای دخالت نیست .به
نظرم اساسنامه خوب نگارش شده و باید با رایزنی موافقت
فیفا را جلب کنیم .تاکید میکنم که ما نیازی به قانون
دیگری نداریم و باید با همین اساسنامه جلو برویم.
 قیاسفدراسیونوکمیتهملیالمپیکاشتباهبود
در نامهای که در ضمیمه اساسنامه اصالحی برای فیفا
ارسال شده ،این مجموعه با توجه به قوانین داخلی،
«نهادعمومی غیردولتی» معرفی و از کمیته ملی المپیک
ایران به عنوان نهادی نام برده شده که دارای ساختار و
ماهیت مشابه بوده و از سوی نهاد بینالمللی هم تایید
گرفته است .فیفا در پاسخ به ایران ،با استناد به اساسنامه
کمیته ملی المپیک ایران که در نهاد متناظر بینالمللی
خود به عنوان «نهاد مستقل غیردولتی غیرانتفاعی» ثبت
شده،خواستاربهثبترساندنازفدراسیونفوتبالباچنین

ساختارحقوقیایشدهاست.
کفاشیان در واکنش به خواسته فیفا و نامه ضمیمه شده
از سوی این فدراسیون که با اطالعات غلطی همراه بوده،
گفت :نباید فدراسیون فوتبال را با کمیته ملی المپیک
قیاس کنیم .این کار اشتباه بوده و حاال که این کار را
کردیم باید توضیحات الزم را به فیفا ارائه کنیم .کمیته ملی
المپیک وظایف متفاوتی نسبت به یک فدراسیون دارد و
سازمانی هستند که روی رشتههای ورزشی چتر حمایتی
میاندازند .در واقع کمیته ملی المپیک بودجه دولتی را
میانفدراسیونهاتقسیممیکند.
 با ارتباطاتم در فیفا و  AFCسوء تفاهمها را حل
میکنم
نایب رییس فدراسیون فوتبال که بر تصویب اساسنامه
و ماهیت فعلی این فدراسیون از سوی فیفا تاکید دارد،
گفت :االن باید تمام تالش خودمان را بر روی تصویب این
اساسنامه بگذاریم .من در چند وقت اخیر سعی کردم از
طریق ارتباطاتم در فیفا و  AFCسوء تفاه م درباره ماهیت
فدراسیون را برطرف کنم و بگویم که استقالل فدراسیون
حفظ شده است .کفاشیان به روند تصویب اساسنامه در
مجمع و برگزاری انتخابات بعد از جلب رضایت فیفا اشاره
کرد و افزود :بعد از تصویب در فیفا ،باید به سرعت مجمع
فدراسیون را برگزار کنیم و اعضای مجمع نظرات خود
را بگویند و اساسنامه را تصویب کنیم .از طرفی باید در
کوتاهترین زمان آییننامهها را بررسی و بازنگری کنیم و برای
برگزارانتخاباتآمادهشویم.
 دنبال عبور فدراسیون از این مقطع هستم
وی درباره انتقادات از بازگشتش به فدراسیون فوتبال
اظهار کرد :من آمدهام کمک کنم .دوستان نگران نباشند.
نمیدانمچرافکرمیکنندمنآمدهامبمانم؟بهطورقانونی
من صالحیت حضور در دور بعدی انتخابات را ندارم و برای
کسی هم جز فدراسیون فوتبال کار نمیکنم .هدفم کمک
کردن است .بعد از سالها ریاست و نایب رییسی فوتبال
برای من چیزی ندارد .تالش میکنم در مقطع کنون با
توجه به سابقه و ارتباطاتم موثر باشم .نمیخواهم کسی
از بازگشت من ناراحت باشم چون قرار نیست بمانم و برای
کسی کار کنم .فعالیت برای رای آوردن در انتخابات از من
گذشته است و دنبال عبور فدراسیون از این مقطع هستم.

سیاسی7

 شماره 5062ت و سوم 
یکشنبه -هشتم تیر ماه  -1399سال بیس 

رهبر معظم انقالب در ارتباط تصویری با مسئوالن قضایی تاکید کرد :

مبارزه با فساد بدون اغماض وتعدی وبراساس حق و عدل و قانون

رهبر معظم انقالب گفتند :مبارزه با فساد که در این دوره به اوج خود رسیده
است باید بدون اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون و همچنین بدون تعدی و
ظلم به افراد بیگناه با قدرت ادامه یابد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،رهبر معظم انقالب
اسالمی صبح روز شنبه در ارتباط تصویری با رئیس و مسئوالن عالی قضایی و
همچنین رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور با ابراز خرسندی از اقدامات
انجام شده در یک سال اخیر ،بر لزوم استمرار حرکت تحولی در قوه قضائیه به
صورت متوازن و با محوریت مردمی بودن قوه تأکید کردند و گفتند :مبارزه با فساد
که در این دوره به اوج خود رسیده است باید بدون اغماض و بر اساس حق و عدل
و قانون و همچنین بدون تعدی و ظلم به افراد بیگناه با قدرت ادامه یابد.
حضرت آیت الله خامنهای همچنین با تأکید بر اینکه ماجرای کرونا تمام
نشده و همچنان ادامه دارد ،همه مردم و مسئوالن را به جدی گرفتن رعایت
دستورالعملهایبهداشتیوجلوگیریازشیوعمجددویروسکرونافراخواندند.
رهبر انقالب اسالمی با گرامیداشت یاد شهید مظلوم آیتالله بهشتی ،شهید
قدوسی،شهیدالجوردیودیگرشهیداندستگاهقضا«،تدویننسخهارتقایافته
و پیشرفتهتر سند تحول قضایی» را با استفاده از اندیشمندان حوزه و دانشگاه
و تجربیات درون قوهای کاری با ارزش خواندند و افزودند :در زمانهای الزم از
اجرای این سند و برنامههای مترتب بر آن به مردم گزارش دهید که این کار در
ً
امیدواری مردم به دستگاه قضا قطعا تأثیرگذار است.
ایشان تحول را ضرورتی مستمر ،مدیریتشده و توأم با دریافتهای جدید و
ابتکارات تازه خواندند و افزودند :این کار باید بر اصول و مبانی اسالمی و دینی
مبتنی باشد و گرنه تحول بدون مبنا ،به تذبذب و هرج و مرج منجر میشود.
حضرتآیتاللهخامنهایایجادتحولرادرعملبسیاردشوارخواندندوگفتند:
البته برخی مقاومتها نه از روی سوء نیت بلکه از سر ناتوانی و یا نداشتن حال
و حوصله تغییرات بنیادین است .البته مخالفتهای کسانی که از وضع موجود
منتفع هستند و کارشکنیها و فضاسازیهای شبکه در هم تنیده مفسدان و
مجریان نیز ایجاد تحول را سختتر میکند.
حضرت آیتالله خامنهای تالشهای بیوقفه دشمنان برای «خنثی کردن
هر حرکت اصالحی و تحولی در نظام» را از طریق جوسازی رسانهای و ایجاد
وسوسه و بدبینی در افکار عمومی از دیگر دشواریهای ایجاد تحول خواندند و
تأکید کردند :تنها راه مؤثر برای مقابله با همه عوامل و عناصر ضد تحول« ،منفعل
نشدن ،استقامت ،توکل بر خدا و ادامه شجاعانه مسیر تحول» است.
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به وظایف مهم و بسیار
گسترده قوه قضائیه در قانون اساسی ،پیگیری و اجرای متوازن همه این وظایف
را ضروری برشمردند.
ایشان در همین زمینه موضوع «احیای حقوق عامه» را مهم خواندند و با
ابراز خرسندی از فعالیتهای اخیر قوه در این زمینه ،گفتند :اگر دادستانیها
احساس کردند حقوق عامه در حال تضییع است باید وارد کار شوند و از حق مردم
دفاعکنند.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به یکی دیگر از وظایف اساسی دستگاه
قضا در قانون اساسی یعنی «پیشگیری از وقوع جرم» افزودند :اگر بسترهای
شکلگیری و وقوع جرم به درستی شناخته شود ،پیشگیری علمی از وقوع جرم
و در نتیجه کاهش فراوان هزینههای مقابله با جرم محقق خواهد شد که این کار
نیازمند همراهی همه قوا به خصوص قوه مجریه است.
رهبر انقالب گفتند :در مسائل گوناگون از جمله پیشگیری از وقوع جرم و
ً
دانشصرفاقضاییمشکلگشانیستوبایدازنخبگانحوزه
تعاریفحقوقعامهِ ،

و دانشگا ه در علوم مختلف کمک گرفت.
ایشان با ابراز خرسندی از مشخص شدن برخی مصادیق حقوق عامه از جمله
محیط زیست و نیز واگذاریهای غیردقیق بنگاههای تولیدی گفتند :اگر مراکز
تولیدی به اشخاص ناصالح یا ناتوان واگذار شود ،تولید کشور ضربه میخورد
بنابراین ،این مصادیق جزو حقوق عامه است.
رهبر انقالب تعمیم تحولخواهی از مسئوالن دستگاه قضا به بدنه و همه
کارکنان دستگاه را ضروری خواندند و افزودند« :مردمی بودن» از دیگر ضروریات
ایجاد تحول است.
حضرتآیتاللهخامنهاینگاهازباالبهمردمراغیرقابلقبولدانستندوگفتند:
همه ما مسئوالن نظام جزو مردمیم و خیلی از مردم از ما باالتر هستند ،بنابراین
همه باید خود را در عمل خدمتگزار مردم بدانیم.
«دسترسی آسان مردم به دستگاه قضا»« ،تالش برای ارتقای آگاهی و اطالعات
قضاییمردم»«،حضورمستمرومواجههمستقیمبامردم»و«بهرهگیریازکمک
و اطالعات مردمی در مسائلی نظیر مبارزه با فساد» از دیگر تأکیدات رهبر انقالب
بهمسئوالنقضاییبود.
ایشان بیان گزارش زبانی و آماری به مردم را الزم اما ناکافی دانستند و با اشاره
به ضرورت بهرهگیری از هنر و ظرفیتهای رسانهای در ارائه گزارش فعالیتها
گفتند :متأسفانه با غفلت برخی مسئوالن مربوط در عرصه نظارت بر فیلمها،
شاهد نمایش فیلمهایی هستیم که اساس و مبانی قضایی جمهوری اسالمی را
زیر سؤال میبرند.
رهبر انقالب افزودند :غربیها بر خالف واقعیت ،در فیلمهای سینمایی،
دادگاههای خود را عرصه عدالت محض نشان میدهند ولی ما حتی در ارائه
واقعیات کشور از ظرفیتهای هنری و رسانهای بهره نمیگیریم و گاهی بر عکس
نشانمیدهیم.
تنها راه مقابله با «ویروس فساد» قطع دست مفسد است
ایشان با اشاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره  ۱۰سال حبس برای
کسانی که نمادهای بردهداری و نژادپرستی را به پایین بکشند و یا جدا کردن
فرزندانمهاجرانازوالدینشانگفتند:البتهازاینبیقانونیهادرغالبفیلمهای
غربیخبرینیست.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه نکاتی را درخصوص مبارزه با فساد بیان کردند.
حضرتآیتاللهخامنهایبابیاناینکهمبارزهبافسادازدورهقبلدرقوهقضاییه
آغاز شده بود و اکنون به اوج خود رسیده است ،گفتند :مردم از مبارزه بدون
مالحظه و بدون اغماض با مفسد امیدوار می شوند زیرا فساد مالی و اقتصادی
همچون ویروس کرونا ،بسیار خطرناک و بهشدت واگیردار و ُمسری است.
ایشان افزودند :تنها تفاوت ویروس کرونا با ویروس فساد این است که ویروس
کرونا با شستشوی دست برطرف می شود اما تنها راه مقابله با ویروس فساد ،قطع
دست مفسد است.
َ
رهبر انقالب اسالمی ،وظیفه قوه قضاییه را برخورد متوازن با همه اشکال و ابعاد
فساد برشمردند و در عین حال تأکید کردند :باید مبارزه با فساد ،در درجه اول در
داخل قوه و به صورت جدی و کارشناسی انجام شود ،زیرا تبعات و ضربه فساد در
داخلقوهقضاییهبسیارسنگینخواهدبود.
حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر لزوم نگاه کارشناسی برای شناخت
بسترهای فسادزا و مقابله با آن ،افزودند :مالک در مبارزه با فساد باید فقط حق،
عدل و قانون باشد و هیچ مالحظه دیگری در کار نباشد.
ایشان گفتند :البته همانطور که در برخورد با فساد نباید اغماض وجود داشته
ً
باشد اما افراد بیگناه هم نباید مورد تعدی قرار گیرند و رسیدگیها باید کامال بر

اساس قانون و عدالت و بدون جوگیری انجام شود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به گسترش فضای مجازی و قضاوت افراد مختلف
درباره رویدادها و مسائل ،خاطرنشان کردند :عموم مردم و فعاالن فضای مجازی
مراقب باشند تا نسبت به افراد بیگناه تعدی و ظلمی واقع نشود.
گالیه از اهانت و ظلم به برخی بزرگان پاکدست قبلی قوه قضائیه
حضرت آیت الله خامنه ای با گالیه از اهانت و ظلم به برخی بزرگان پاکدست
قبلی قوه قضائیه در جریان قضاوتها و اظهارنظرهایی که در خصوص دادگاه اخیر
شده افزودند :خطاب من در این موضوع مردم و جوانان مؤمن است که مراقب
باشند تعدی نکنند و به افراد معاند که به دنبال گرفتن انتقام از مواضع انقالبی و
محکمقاطعفالنشخصیتهستند،کاریندارم.
ایشان تأکید کردند :حرکت مبارزه با فساد که اکنون در قوه قضاییه بهخوبی
مشاهده میشود و خود را نشان داده است ،از دوره آقای آملی الریجانی آغاز شد
و ایشان هم در داخل و هم در بیرون از قوه شروع کننده آن بودند و اینها نباید از
نظر دور باشد.
رهبر انقالب اسالمی یکی از اقدامات خوب قوه قضاییه در مبارزه با فساد را
«حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» دانستند و گفتند:
در شرایط کنونی که مردم از لحاظ معیشت دچار سختی هستند ،هر دستگاهی
که بتواند به اقتصاد کشور کمک کند ،باید این کار را انجام دهد و این اقدام قوه
قضاییه در واقع کمک به اقتصاد کشور است.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ابالغیه اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر
اینکهبرخیبانکهاحقمصادرهوتعطیلیواحدهایتولیدیراندارند،خاطرنشان
کردند :این کار ،بسیار درست و قابل تعمیم در مورد کسانی است که با خرید
واحدهایتولیدیواخراجکارگرانوفروشتجهیزات،کاربریاینواحدهاراتغییر
می دهند زیرا اینگونه اقدامات ،ضربه به اقتصاد کشور است.
ایشان یکی از نکات مهم در زمینه مبارزه با فساد را «نظارتها و گزارش های
مردمی» خواندند و افزودند :باید برای این موضوع زیرساختهای حقوقی در قوه
قضاییه فراهم شود تا امنیت مادی و معنوی گزارشگر حفظ شود و آمر بهمعروف و
ناهی از منکر دلگرم باشد که دستگاه قضایی پشتیبان او است ،و در مقابل زمینه
تهمت زنی نیز فراهم نشود.
بیتوجهیدرمراقبتهایکروناموجبافزایشمشکالتاقتصادیمیشود
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنانشان به یک موضوع غیرقضایی
اما مهم یعنی مسئله کرونا نیز اشاره کردند و با انتقاد از برخی افراد که مسئله
کرونا را تمامشده میدانند ،گفتند :در اثر فداکاری دستگاهها و کادرهای درمانی
و بهداشتی و همچنین مجاهدت داوطلبانه گروههای مردمی و همکاری عموم
مردم ،ایران بهعنوان یک کشور موفق در دنیا معرفی شد اما این مربوط به ابتدای
کار بود و اکنون متأسفانه آن حرکت و مجاهدت از جانب بعضی مردم و مسئوالن
سست شده است.
حضرت آیت الله خامنهای با تشکر از خدمات طاقتفرسای کادرهای درمانی،
شیوع بیماری را موجب خسته شدن این زحمتکشان دانستند و افزودند :اینکه
گفته میشود باید کاری کرد که مشکالت اقتصادی از ناحیه کرونا بوجود نیاید،
حرف درستی است اما در صورت بیتوجهی و شیوع گسترده بیماری ،مشکالت
اقتصادیهمبیشترخواهدشد.
ایشان با تأکید بر لزوم مراقبت از کشور در همه جهات از جمله در مقابل
دشمنیهایآمریکایخبیثوانگلیسخبیثوهمچنیندرمواجههبااقدامات
دولتهای اروپایی ،خاطرنشان کردند :اگر ما به وظایف خود عمل کنیم به توفیق
الهی آنها در هر کاری سرشان به سنگ خورده و نمیتوانند مقاصدشان را عملی
کنند و نتیجه فشار به قول خودشان حداکثری برای به زانودرآوردن مردم ،نشستن
مشت ملت ایران بر سینه آنها و به عقب راندنشان خواهد بود.
حضرت آیت الله خامنهای در پایان از زحمات همه مسئوالن ،قضات و کارکنان
قوه قضائیه در سراسر کشور و همچنین از خانوادههای آنان تشکر کردند.
رئیس قوه قضائیه :
صدور بیش از هزار حکم در محاکم علیه مفسدین اقتصادی
رئیسقوهقضائیهنیزدردیدارویدئوکنفرانسیبارهبرمعظمانقالبگفت:بیش
از هزار حکم در محاکم علیه مفسدین اقتصادی صادر شده است.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در ارتباط تصویری با رئیس و مسئوالن عالی
قضائی و همچنین رؤسای کل دادگستریها با رهبر معظم انقالب با بیان
گزارشی از رویکردها و برنامههای تحولی این قوه در یک سال اخیر گفت :رویکرد
فناورانه و گسترش دادرسی الکترونیک و ایجاد سامانههای مختلف برای تسهیل
دسترسی مردم به عدالت ،رویکرد فعال در برخورد با مسائل از جمله جلوگیری
از تعطیلی  ۱۲۰۰واحد تولیدی با همکاری دولت ،تقویت ُبعد نظارتی و فعالتر
کردن سازمان بازرسی کل کشور ،افزایش اتقان آرا ،سامان دادن و تعیین تکلیف
بیش از نیمی از پروندههای معوق ،مردمیشدن قوه و افزایش نقش دادن به مردم
در کشف و یا پیشگیری از وقوع جرم ،از جمله رویکردها و برنامههای قوه در سال
گذشتهبود.
رئیسی ،مبارزه با فساد را اولویت جدی قوه قضائیه خواند و افزود :بیش از هزار
حکم در محاکم علیه مفسدین اقتصادی صادر شده و این کار با جدیت دنبال
خواهد شد ،همچنین ارتقا سالمت دستگاه قضائی و مبارزه با هر گونه فساد و
کژی در درون این قوه جزو اولویتها و مطالبات همه قضات متدین و سالم دستگاه
قضائی و عموم مردم است.

حسینمرعشی:

دیگر نمیتوانیم برای نفی یک فرد ،به گزینه دیگری رأی دهیم

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ،گفت :کارگزاران به
این موضوع توجه دارد که هیچکدام از شعارها و راهکارهای
قدیمی جوابگوی نیازهای فعلی ایران و مردم ایران نیست.
باید این واقعیت را بپذیریم که اکنون ایران و مردم در شرایط
بسیار سختی هستند و هر حزب و جبههای که بخواهد
ً
موفقیت کسب کند ،قاعدتا با این معیار سنجیده خواهد
شد که راهکارهایش برای عبور ایران از این مشکالت فعلی
چیست.
حسین مرعشی عضو شورای مرکزی و سخنگوی
حزب کارگزاران در خصوص آخرین وضعیت شورایعالی
سیاستگذاری اصالحطلبان و تصمیمگیری در خصوص
ادامه فعالیت این شورا به خبرنگار ایلنا ،گفت :من نمیتوانم
از طرف کل اصالحطلبان صحبت کنم ،اما تا امروز در سطح
جبهه اصالحات برای سازوکار فعالیت در انتخابات ۱۴۰۰
ی مطرح نشده و هر بحثی وجود دارد ،درون
هیچ بحث جد 
احزاب است.
به ترکیبی از «گفتوگو» و «مقاومت» نیاز داریم
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با تاکید
بر لزوم ارائه راهکارهای ترکیبی برای حل مشکالت فعلی
ایران ،تصریح کرد :آنچه که محرز است این است که تاکنون
هیچ یک از احزاب و چهرههای سیاسی راهکارهایی که با
مسائل روز ایران سازگاری داشته باشد و بتواند معضالت
ایران را حل کند ،ارائه نداده است .ما از یک طرف در حال
مقاومت در مقابل فشارهای بینالمللی هستیم و مردم
هم تحت فشار بسیار سنگینی قرار دارند و این خطر وجود
ً
دارد که اساسا طاقت مردم در مقابل این فشارها به نقطه
خطرناکی برسد و شرایطی رقم بخورد که نه به نفع مردم
خواهد بود و نه حاکمیت ،لذا اگر اکنون سیاستمدار یا
مجموعهای از سیاستمداران در قالب حزب یا در قالب
جبهه سیاسی بخواهند راهکاری ارائه کنند ،این راهکار باید

ً
کامال واقعگرایانه باشد و نمیشود به نظرات روشن رهبری
در خصوص تقویت و حفظ مقاومت بیتوجه بود .در نتیجه
امروز به راهحالهای ترکیبی نیاز داریم که هم بتوانیم با دنیا
گفتوگوکنیموهمزمانصالبتخودرادرعرصهحفظکنیم
ومقاومتشکستهنشود.
وی افزود :ایجاد ترکیبی از گفتوگو و مقاومت و همچنین
راهحلهایی که جامعیت داشته باشند و بتوانند مشکالت
ایران را حل کنند ،کار پیچیدهای است.
معادالت ایران بسیار پیچیده شده و راهحلهای
سادهایندارند
مرعشی در خصوص نگاه حزب کارگزاران به مشکالت روز
ایران و راههای عبور از آنها ،ابراز داشت :ما در کارگزاران فکر
میکنیم که معادله یک معادله یک مجهولی یا دو مجهولی
نیست بلکه معادالت ایران بسیار پیچیده شده و مشکالت
امروز راهحل های سادهای ندارند.
وی ادامه داد :اکنون کشور ما با بحرانهایی در عرصه
بینالملل مانند مسائل خاورمیانه ،وضعیت داخلی آمریکا،
نوع رفتار سیاست خارجی آمریکا ،رفتارهای اتحادیه اروپا،
کاهش رشد اقتصاد جهانی ،بحران چین و همچنین
مشکالت داخلی مانند کسری بودجه ،توقف صادرات نفت،
مشکالت شدید ارزی برای تامین نیازهای حداقلی و گرانی
نظام گسیخته مواجه است .مجموعه اینها مسائل بسیار
پیچیدهای هستند که کارگزاران در خصوص آنها به این فکر
میکند که راهحل جامع چیست.
برای انتخابات آینده به یک جامعیت نیاز داریم
عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی در ادامه اظهار
داشت :آن حداقلی که درخصوص راه حل میتوانم به شما
بگویم ،این است که انتخابات ریاست جمهوری آینده اگر
بخواهد مسئلهای از مسائل ایران را حل کند ،دیگر نمیتواند
با الگوهای سنتی رقابتهای اصالحطلب و اصولگرا باشد.

یعنی ما به یک راه حل فراگیر و همه جانبه نیاز داریم که همه
ظرفیتهای کشور در صحنه باشند؛ مانند آنچه که پیش از
این میگفتیم ،هم آقای ظریف باید در عرصه حاضر باشند و
همشهیدسلیمانیعزیزبهعبارتدیگربایدهمهدیپلماتها
و توان دیپلماسی کشور و هم فرماندهان نظامی به صحنه
بیایند و البته قانع باشند و چارچوب را بپذیرند ،اقتصاددانان
ما و بخش خصوصی هم باید قانع باشند و به صحنه بیایند
تا هم بتوانیم صادرات را به خوبی فعال کنیم ،هم منابع به
صورت بهینه تخصیص پیدا کند و هم با فساد مبارزه شود.
وی ادامه داد :امروز کشور نیاز به یک برنام ه جامع دارد
و شخصیتهایی میتوانند به میدان بیایند که جامعیت
ً
داشته باشند ،اینکه آدمهایی بیایند که صرفا سیاستهای
نظام را با صدای بلند بیان کنند بدون توجه به خواستههای
حداقلی مردم راهگشا نیست ،همچنین این که افرادی
بیایند که بخواهند با نارضایتی فراگیر مردم همراه شده و به
سیاستهای کلی نظام بیتوجه باشند هم راهکار مناسبی
نیست.
لزوم بسیج شدن توان کارشناسی کشور
مرعشی در ادامه با تاکید بر لزوم بسیج شدن توان
کارشناسی کشور ،اظهار داشت :برای انتخابات آینده به یک
جامعیت نیاز داریم که هم سیاستهای کلی نظام و نظرات
رهبری در آن مورد توجه باشد و هم توان کارشناسی کشور
بسیج شود یعنی همه متخصصان چه آنها که در داخل
کشور و چه آنها که در خارج از کشور هستند اما دلسوز ایران
و جمهوری اسالمی هستند ،فراخوان شوند تا در انتخابات
آینده یک جامعیتی عرضه شود .معتقدم که دیگر نمیشود
برای نفی و ممانعت از ریاست جمهوری یک نفر برویم و به
ً
فرد دیگری رای دهیم .امروز باید راهکارهای کامال واقعی
روی میز باشد و مردم ببینند که دولت آینده چگونه ُبردارهای
این تضادها و این تقابلهای جناحی ،اختالفنظرهای

کارشناسی و تقابلهای بین مردم و نهادهای حکومتی را
همجهت و ه مراستا خواهد کرد تا در یک تفاهم ملی بتوانیم
مسیری را به سمت موفقیت ترسیم کنیم .وی ادامه داد:
بر همین اساس اگر حزب یا جبههای نتواند حرف واقعی
و بهروز ارائه کند ،باقی ماندن در مدلهای قدیمی و تکرار
شعارهای قدیمی هیچکدام از مسائل ما را حل نمیکند ،اگر
ما در گذشته اصالحطلبان را موفق دیدیم و مردم در  ۷۶به
خاتمی و در  ۷۸به همفکران او اقبال نشان دادند و یا پیش
از آن از افکار و برنامههای آقای هاشمی استقبال کردند،
دلیل آن مساله همین نکته بود که در آن مقاطع دوستان
متناسبباواقعیتهایجامعهوبراساسمسائلواقعیحرف
میزدند ،در نتیجه امروز فرد یا جریانی میتواند موفق باشد
که بتواند اجماع ایجاد کند و همه توان جمهوری اسالمی
را به صحنه بیاورد .همه موضوعاتی که دغدغه کشور است
اعم از استقالل ،آزادی ،توسعه مبارزه با فساد و عدالت همه
باید مدنظر قرار گیرد و هر گروهی که راهکارهای جامعی در
خصوص این موضوعات ارائه کند ،برنده رقابت خواهد بود و
میتواند به مردم و کشور خدمت کند.

آیا توصیههای شعارزدهگرهگشای شرایط است؟

دولت از کدام مسیر بازگردد؟

توصیههابهدولتبرایعملبهوعدههایانتخاباتیگرچهاقدامموردانتظارو
قابل قبول از دیگر قوا و نهادهاست ،اما زمانی که این توصیهها با نادیده گرفتن
اقدامات دولت و شرایط حاکم ،گرفتار شعارزدگی شوند ،نه تنها در روند بهبود
موثر نیستند بلکه چالش تازه این روند هم محسوب میشوند.
روسای کمیسیون های دوازده گانه مجلس روز جمعه ششم تیرماه در نامه ای
به رییس جمهوری ضمن بیان برخی از مشکالت اقتصادی موجود در جامعه،
انتظارات خود را هم از قوه مجریه در سال پایانی فعالیت آن مطرح کردند.
در این نامه گرچه به انواع نامالیمات و تغییرات مکرر اقتصادی اشاره شده
است ،اما راهکار ملموسی برای کاستن از حجم این نامالیمات مطرح نیست.
در بررسی این نامه اگر آن را به چهار قسمت تقسیم کنیم ،می توان گفت در
بند اول نمایندگان متذکر شده اند که بر حسب وظیفه قانونی خود این نامه
را به رشته تحریر درآورده اند ،در بند دوم و سوم مشکالت موجود در کشور را
خبررسانی کرده و در بندهای آخر قوه مجریه را دعوت به تغییر روش کرده اند.
توصیه ای که با توجه به اقدامات و دستاوردهای دولت تدبیر و امید دستکم
در پنج سال نخست فعالیت آن و نیز با توجه به اینکه مبنای توصیه ها به شعار
بیشتر آغشته است تا واقعیات ،در تاثیر چنین اقداماتی بر بهتر شدن شرایط
کشور تردیدهایی ایجاد می شود.
اظهارات روسای کمیسیون های مجلس درباره عملکرد دولت طی یک ماه
روی کار آمدن مجلس یازدهم را شاید بتوان در بخشی از جمله نامه تازه آن ها
خالصهکردکهنوشتهاند«:روندهفتسالهمدیریتخودراتغییردهید».اینکه
نمایندگان چرا در سال پایانی ،خواستار تغییر روند می شوند؟ و دولت حجت
االسالم «حسن روحانی» دقیقا باید از کدام مسیر خود بازگردد؟ و به کدام مسیر
توصیه شده و آزمون پس داده باید بازگردد؟ این ها سواالت مهم و البته بی پاسخ
در متن نامه روسای کمیسیون های مجلس است.
اگر اقدامات و تصمیمات و در کل کارنامه هفت ساله دولت تدبیر و امید را به دو
بازه زمانی  ۹۲تا  ۹۷و  ۹۷تا  ۹۹تقسیم کنیم ،شاید پرسش بعدی از نمایندگان
نویسنده نامه این باشد که به طور دقیق دولت از کدامیک از این روندها باید
بازگردد؟ اگر منظور بازه زمانی دوره نخست و روزهای پیش و پس از اجرای
برجام مورد نظر است که تصمیم برای انعقاد این قرارداد گرچه پیشنهاد دولت
بود اما پس از قبول و حمایت همه تصمیم گیران نظام به نتیجه رسید و رییس
همین مجلس تازه یعنی «محمدباقر قالیباف» درباره آن گفته بود« :برجام
به طور کلی و بدون شک ،موفقیت بزرگی است .بنده هم به سهم خودم هر
جا که فرصتی شد و دستی بر قلم بردم سعی کردم تا از دستگاه دیپلماسی
قدرشناسیکنم».
با انعقاد این توافق هم حجم عظیمی از سرمایه های خارجی ،شرکت ها و
هلدینگ های بزرگ در صنایع ،نفت ،پتروشیمی وارد ایران شدند و بسیاری
از منابع بلوکه شده جمهوری اسالمی ایران آزاد شد .گواه این موضوع هم
تیترهای رسانه های مخالف دولت پس از خروج این شرکت ها و سرمایه ها بود
که اردیبهشت ۹۷و همزمان با خروج آمریکا از برجام ،روزانه از خروج سرمایه ها
و سرمایه گذاران خبر می دادند که رییس جمهوری در یکی از سخنرانی های
خود به آن اشاره کرد و گفت حتما ورودی بوده است که اکنون از خروج سخن
گفته می شود.
تولید ناخالص داخلی پس از اجرای برجام و در سالهای  ۲۰۱۶و ۲۰۱۷
بهترتیب  ۱۲.۵درصد و  ۳.۷درصد شد ،بر اساس اعالم صندوق بینالمللی
پول «خیز رشد اقتصادی» پس از عملیاتی شدن برجام کلیدخورد و در سال
 ۹۵به  ۴تا  ۵ /۵درصد رسید ،بر اساس آمارهای همین نهاد بین المللی در
سال  ،۲۰۱۶رشد اقتصادی ایران به  ۱۲.۵درصد و صادرات نفت ایران نیز در
این سال به  ۲و  ۱۵۰هزار میلیون بشکه در روز رسید .گرچه در همان زمان
هم عده ای دلواپس این توافق بودند ،اما حتی رسانه های مخالف هم نمی
توانستند بهبود شرایط را انکار کنند .پس اگر منظور نمایندگان مجلس از تغییر
روند مربوط به رویه بازه نخست باشد ،بازگشت از آن چندان معقول نخواهد بود.
اما اگر پیشنهاد بازگشت از رویه اداره کشور از سال  ۹۷تاکنون ،مورد نظر
نمایندگان باشد گرچه با توجه به دشواری های کشور به نسبت ملموس
تر است اما بازهم نکاتی فراموش شده در خود دارد :ترامپ رییس جمهور
نامتعارف آمریکا اردیبهشت  ۹۷از برجام خارج شد و نه تنها تحریمهای هسته
ای را علیه دولت و ملت ایران اعمال کرد بلکه با تهدید و ارعاب مانع از همکاری
سایر کشورها و شرکتها با ایران شد .آمریکای ترامپ تحت عنوان سیاست
فشار حداکثری کارزار گسترده ای علیه ایران به راه انداخت به طوری که تمام
سفارتخانه ها و نمایندگی های خود در سراسر جهان را مامور کرد راه های
تنفس اقتصاد ایران را مسدود کنند .ایران هم بعد از یک سال سیاست صبر
راهبردی و بعد از اینکه دید از بابت برجام منافعی متوجه ایران نمی شود در
سالروز خروج آمریکا از این توافق یعنی اردیبهشت  ۹۸کاهش تعهدات هسته
ای خود را آغاز کرد و طی پنج مرحله بخش اعظم محدودیت های هسته ای
را کنار گذاشت .از این بابت انتظار می رود منتقدان دولت که اکنون برخی از
آنان در جایگاه نمایندگی و روسای کمیسیون ها قرار گرفته اند ،از این اقدام
دولت حمایت کنند .در هر صورت ایران در مقابل سیاست فشار حداکثری
راهکار مقاومت حداکثری را انتخاب کرده است و این امر نیازمند درک شرایط
از سوی همه ارکان قدرت است .تالش برای قطع صادرات نفت و فراورده های
نفتیایران،تحریمشبکهحملونقلوکشتیرانی،قطعدسترسیایرانبهشبکه
سوییفت و دسترسی ایران به دالر و ده ها تحریم ریز و درشت دیگر اکنون بر
گرده اقتصاد کشور و طبقات عمدتا محروم سنگینی می کند .خوب است
نویسندگان نامه به صراحت بگویند که دولت در مسیر مقاومت حداکثری در
مقابل تحریم های ظالمانه چه اقدامی باید بکند .آیا انتظار دارند دولت و رییس
جمهوری از مسیر راهبرد مقاومت حداکثری که انتخاب کرده ،برگردد.
بین اردیبهشت ۹۷تا خرداد ۹۹کشور هم از نظر بالیای طبیعی و غیر طبیعی
که ساده ترین آن سیل های بی سابقه بود و پیچیده ترین آن ها پاندمی کرونا
و هم از نظر شدت تحریم ها ،شرایط بسیار سخت و بی سابقه ای را به خود
دید .تنها در سیلی که از روزهای پایانی سال ۹۷آغاز شد و بیش از  ۲۰استان
کشور را تحت تاثیر قرار داد ،حدود ۳۵تا ۴۰هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور
آسیب خورد .اوج گیری تنش ها با آمریکا و محدودیت منابع به هر حال اتخاذ
تصمیمات سختگیرانه اقتصادی توسط دولت را اجتناب ناپذیر کرد و دولت
قیمت بنزین را اصالح کرد که آن هم تبعاتی به همراه داشت .ترور سردار سپهبد
قاسمسلیمانیوشهادتایشان،بهدنبالآنحملهموشکیبهعیناالسددرآن
روزها به اتفاق تلخ ساقط شدن هواپیمای اوکراینی منجر شد .اتفاقی که هنوز
هم بخشی از توان و ظرفیت نظام مدیریت کشور را به خود مشغول کرده و اگر
دولت تدبیر الزم را نکند همین مساله می تواند به عنوان ابزار فشار علیه ملت
ایران به شمار برود .شیوع بلیه جهانی کرونا هم از ماه های پایانی سال گذشته
همه توان کشور را معطوف به خود کرده است .با وجود این شرایط دولت تمام
توان و تمرکز خود را برای اداره کشور به کار گرفته است .گرچه نمی توان منکر
نواقص موجود بود اما هنر دولت روحانی برخالف سلف خود اداره کشور با
درآمدهای نفتی صفر و تحریم های هدفمندی بود که امکان دور زدن آن ها
دیگر مانند دولت های قبل نیست .بازگشت از این رویه سخت از سوی دولت
در حالی که چاره ای جز مقاومت ندارد؛ نمی تواند چندان به نفع کشور و مردم
تمامشود.
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کباب الکچری سیخی ۱۴۰هزار تومان!
قائم مقام شهردار قم:

 ۳۱۵هکتار بافت تاریخی قم به
ساماندهینیازدارد

قائم مقام شهردار قم با بیان اینکه  ۳۱۵هکتار بافت تاریخی در قم ،نیازمند
بازنگری و ساماندهی است ،گفت :نوع بافت شهری ارتباط مستقیمی با مدیریت
آسیبها دارد .ابراهیم معتمدی در دومین کارگروه تخصصی اجتماعی فرهنگی
سالمت ،زنان و خانواده که در سالن کرامت استانداری برگزار شد ،اظهار داشت:
در حوزه شهرسازی خالء ارتباطی بین حوزه های تصمیم گیر استان داریم و
قوانین سختگیرانهای برای ساماندهی بافتهای تاریخی داریم و برای این
بافت ،محدودیت ارتفاعی در ساخت و ساز قائل میشوند .معتمدی بیان کرد:
 315هکتار بافت تاریخی در قم ،نیازمند بازنگری و ساماندهی است و اگر بتوان
از نظر قانونی به این بافتها سامان داد ،بخش زیادی از مشکالت رفع میشود،
در این باره جلسات مشترک بین کارگروهها شکل گرفت که نتیجهبخش نیست.
وی خاطرنشان کرد :به نظر میرسد توانمندی سازی ستاد بازآفرینی پیوست
اجتماعی نیاز دارد و باید ستاد بازآفرینی در سطح شهرستان را تشکیل دهیم،
تاکنون  20میلیارد تومان کفسازی برای بافت تاریخی انجام دادهایم و امید است
بتوان ساماندهی بهتری را در ارتقای برای اهالی این بافت در نظر گرفت .قائم مقام
شهردارقم گفت :محله اسماعیلآباد یکی از مناطق مهمدر حوزهشهری است که
به صورت غیرمجاز در سالهای گذشته احداث شده و باید درباره ساماندهی این
محله تصمیم گیری شود ،کاربری اراضی اسماعیلآباد فضای سبز است و پس
از ساماندهی این منطقه میتواند به یک ظرفیت مهمی از نظر منظر و سیمای
شهری در جوار مسجد مقدس جمکران دربیاید.
جلویایجاداسماعیلآبادهایجدیدبایدگرفتهشود
وی افزود 78 :درصد از اهالی اسماعیلآباد اتباع و مستاجر هستند که میتوان
در انتقال به منطقهای دیگر بخش زیادی از این ساختمانها را برای ساماندهی
آماده کرد ،ازطرفی برای افرادی که در این جا ملکی دارند و یا حتی صاحبان بافت
فرسوده در  32و  48هکتاری راهحلی پیدا کرد .معتمدی بیان کرد :در جایگزینی
سکونتگاههای غیررسمی و صدها نفری که زیر دکلهای پرفشار زندگی میکنند
مسئول هستیم و باید برای آنها فکری شود و به 48هکتاری منتقل شوند ،این طرح
 8سال قبل تعیین تکلیف شد اما موانع پیش رو حل نمیشود .وی اظهار اشت:
شهرداری وظیفه دارد معبر  55متری در اسماعیلآباد را تملک کند اگر وضعیت
ریل متروکه مشخص و جمعآوری شود می توانیم معبر را تملک کنیم اما اگر جمع
نشود تنها راه 32هکتاری است .قائم مقام شهردار قم تصریح کرد :اسماعیلآباد به
محدوده شهری الحاق شده و کاریری فضای سبز دارد قرار است برای جایگزینی با
مالکان اصلی توافق شود ولی باید تصمیماتی اتخاذ شود که در این روند جذابیت
ایجادنکنیموشاهدشکلگیریدههااسماعیلآباددیگربهطورغیرمجازنباشیم.

افزایش قیمت غیر منطقی
مواد غذایی پس از بازگشایی
مجدد رستوران ها به جایی
رسیده که در برخی رستورانها
ب الکچری با قیمت سیخی
کبا 
 ۱۴۰هزارتومانعرضهمیشود.

خبرتهدیدبهافشاگرینجفی
تکذیب ِ
وکیل مدافع محمدعلی نجفی خبر منتشره درباره موکلش با موضوع «تهدید به افشاگری در صورت
صدور حکم اعدام» را جعلی خواند و گفت که گذشت اولیای دم میترا استاد و منتفی شدن قصاص،
جعلی بودن این خبر را نشان میدهد.حمیدرضا گودرزی در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه ساعتی قبل از
زنداناوینباموکلممحمدعلینجفیتماسیداشتم،اظهارکرد:ازروزگذشتهدرفضایمجازیمطالبی
موهوم و دروغین و مجعول از طرف موکلم عنوان شده که مدعی شده بودند "چنانچه مجازات اعدام برایم
رقم بزنند جرایم رخ داده توسط برخی از افراد را در مورد همسرم با مستندات ارائه میکنم" که اینک با
تکذیب این خبر جعلی و ساختگی به اطالع عموم میرساند همین که با گذشت اولیای دم خانم میترا
استاد موضوع مجازات قصاص موکلم منتفی شده و پرونده از جهت مجازاتهای حبس در دیوان عالی
مطرح رسیدگی است؛ به خوبی نشان میدهد که مجازات قصاص و اعدام به طور کلی در پرونده منتفی
شده و به خودی خود این موضوع جعلی و دروغین بودن خبر را نشان میدهد.وی افزود :مراتب را در
راستای احترام به حقوق عمومی و حفظ حقوق افرادی که از آنها به ناحق در این خبر جعلی نامبرده
شده است اعالم میدارم و مراتب تکذیب و جعلیت خبر را به اطالع عموم میرسانم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم مطرح کرد:

مدیرکل نظارت بر امور عمرانی شهرداری قم گفت :عملیات عمرانی تقاطع
فردوسی و بلوار پیامبر اعظم(ص) به مبلغ  47میلیارد تومان با پیشرفت فیزیکی
 53درصد از پروژههای شاخص شهر قم است.
مسعود بخشی در خصوص حوزه اجرا و نظارت بر پروژههای عمرانی ،اظهار
داشت :عملکرد شهرداری همچون ویترینی جلوی چشم شهروندان قرار دارد و
شهروندان در این سالها شاهد عملیات و فعالیتهای مختلفی در مسیر عمران
بودهاند و پروژههای متعددی در طول این سالها به اتمام رسیده است .مدیرکل
نظارت بر امور عمرانی شهرداری قم افزود :در تالش هستیم پروژههای نیمهکاره
را در زمانبندی مشخص به سرانجام برسانیم ،که در این راستا تسهیل رفتوآمد
و عبور و مرور ترافیکی یکی از اهداف مهم در اجرای پروژههاست .بخشی با بیان
اینکه این پروژهها شامل اجرای تقاطعهای غیرهمسطح همچون تقاطعهای
امام علی(ع) ،عمار یاسر و شهدای مدافع حرم و دسترسی تونل غدیر در محدوده
خیابان انقالب ،پارکینگ شرقی و بزرگراه آیتالله بروجردی و تقاطع همسطح
آیتالله بروجردی است ،ابراز کرد :این پروژهها با لطف خدا و نگاه مدبرانه شهردار
در دست اجرا ،نظارت و یا در حال بهرهبرداری قرار دارد.
تقاطع ورودی جعفریه تا پایان سال به اتمام میرسد
وی خاطرنشان کرد :یکی از پروژههای شاخص در دست اجرا ،تقاطع فردوسی
و بلوار پیامبر اعظم(ص) است که عملیات عمرانی آن به مبلغ ۴۷میلیارد تومان با
پیشرفت فیزیکی ۵۳درصد آغازشده و ۴۷درصد دیگر نیز اجرایی میشود که بلوار
فردوسیبعدازبازگشاییوتملکاتبهصورتزیرگذرازبلوارپیامبراعظم(ص)عبور
میکند .مدیرکل نظارت بر امور عمرانی شهرداری قم بیان کرد :از دیگر پروژههای
عمرانی شاخص در قم ،پروژه تقاطع غیرهمسطح کمربندی امام علی(ع) و بلوار
حضرت معصومه(س) است که این بلوار یکی از ورودیهای قم از سمت جعفریه
محسوب میشود و به لحاظ تردد دارای مزایای ترافیکی است ،که در این خصوص
زیرگذری که از زیر کمربندی امام علی(ع) عبور میکرد و وارد شهر میشد به دلیل
عرض کم ،سالهاست که مشکالتی چون تصادف ایجاد میکرد .بخشی عنوان
کرد :در جهت رفع این چالش ،پروژه عمرانی طراحی شد و پس از تصویب در
شورای اسالمی شهر مورد اجرا قرار گرفت و با ۵۳درصد پیشرفت فیزیکی در حال
احداث است که امیدواریم تا پایان سال عملیاتی شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم :

نگاهانبوهسازانبهمسکنتنها
سودآورینباشد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم از انبوهسازان مسکن در قم خواست
تنها نگاه سودآوری و سرمایهای به مسکن نداشته باشند .غالمرضا جانقربان
با اشاره به نقش انبوهسازان در کیفیت ساختوساز در شهر ،اظهار داشت :از
انبوهسازان باید تشکر نمود که در این شرایط اقتصادی صنعت ساختوساز در
استان قم را زنده نگه داشتهاند .معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با تأکید
بروجودبرخیانتقاداتیدرعملکردانبوهسازان،گفت:نیازشهرقماینبودهکهدر
بخش مسکن نگاه صرفه بهصورت کاالیی و سرمایهای پیش نرود و به جوانب دیگر
امر هم توجه شود .جانقربان با اشاره به اهمیت کیفیسازی در مسکن و آرامش
و نشاط در زندگی مردم ،افزود :در این موضوع انتظار ما این بوده که انبوهسازان
به سمت کیفیسازی رفته و احداث بنا را مطابق پروانه انجام دهند .وی با بیان
اینکه حوزه معاونت معماری و شهرسازی یکی از پرکارترین معاونتهای شهرداری
قم است ،ادامه داد ۸۵ :درصد مراجعین به شهرداری به این معاونت در مناطق
هشتگانه شهر قم مراجعه میکنند .معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با
اشاره به وجود سه اداره کل زیرمجموعه معاونت معماری و شهرسازی شهرداری
قم،خاطرنشانکرد:ادارهکلنظارتبرضوابطشهریشاملدوزیرمجموعهاداره
تدقیقمکانیادارهکنترلساختوسازمیشود.
مدیر منطقه هفت قم اعالم کرد :

علتآشفتگیمیدانمطهری

مدیر منطقه هفت قم با بیان اینکه یکی از مراکز تبادل مسافر در شهر ،میدان
مطهری بوده که یک سری آشفتگیهایی در آن وجود دارد ،گفت :بسیاری از
پروژهها در این میدان به مرحله اتمام نرسیده است و یکی از پروژههای مهم در
این محدوده پروژه مترو است.مجید متینفر با بیان اینکه یکی از مراکز تبادل
مسافر در شهر ،میدان مطهری بوده که یک سری آشفتگیهایی در آن وجود دارد،
تصریح کرد :بسیاری از پروژهها در این میدان به مرحله اتمام نرسیده است و یکی
از پروژههای مهم در این محدوده پروژه مترو است.
وی یادآور شد :ایستگاه مرکزی مترو در میدان مطهری مستقر است و یکی از
پروژههای مهم که دراینارتباط برای سال جاری تعریفشده ،تملک امالک در این
مسیر بوده که بهشدت در حال اجراست.

طرح:فیروزهمظفری

سرمایهگذاری در بقاع متبرکه برای توسعه درآمدها

مدیرکل نظارت بر امور عمرانی شهرداری قم خبرداد:

پیشرفت ۵۳درصدی تقاطع فردوسی و
(ص)
بلوارپیامبراعظم

تیراندازیگاردساحلیعربستانبهصیادانبوشهری
مدیرروابطعمومیادارهکلشیالتاستانبوشهرگفت:صیادانبندررستمیاینشهرستاندرحادثه
تیراندازی نیروهای گارد ساحلی کشور عربستان سعودی آسیبی ندیدند.اردشیر یاراحمدی روز شنبه در
گفتگو با ایرنا افزود :این صیادان روز یکشنبه هفته گذشته (یکم تیرماه) با مجوز صید  ۱۰روزه از بندر
رستمی شهرستان تنگستان برای کسب روزی عازم سفر دریا شدن و تورهای خود را در خلیج فارس
گستردند.وی بیان کرد :با توجه به ضعف صیدگاههای استان بیشتر صیادان برای ماهیگیری مجبور
هستند مسیرهای طوالنی را طی کنند تا به صیدگاه مناسب برسند ،اما در برخی موارد به دلیل جریان
شدید آب ممکن است به اشتباه به سمت آبهای مرزی کشورهای همسایه کشیده شوند که این امر
همواره آنان را با مشکالتی روبرو کردهاست.یاراحمدی اضافه کرد :تورهای صیادی این شناور صیادی
نیز که در آبهای داخلی پهن شده بود به دلیل جریان شدید و با جزر دریا به سمت آبهای مرزی کشور
عربستان سعودی حرکت کرده و صیادان برای جمعآوری آنها بناچار به سمت مرز آبی مشترک ایران با
کشور عربستان رفته بودند که نیروهای گارد ساحلی این کشور نیز با مشاهده آنها اقدام به تیراندازی
کرده بودند.وی ادامه داد :در جریان تیراندازی گارد ساحلی کشور عربستان به سمت این شناور صیادی
استان بوشهر که روز چهارشنبه هفته گذشته (چهارم تیرماه) رخ داد به سرنشینان این شناور صیادی
آسیبی نرسید و آنها روز پنجشنبه هفته گذشته (پنجم تیرماه جاری) به سالمت به آبهای سرزمین
ایرانبازگشتند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت:
سرمایهگذاری در بقاع متبرکه برای توسعه درآمدها
و انجام کار خیر از این طریق ،طرح جدید سازمان
اوقاف به شمار میرود.
حجتاالسالم والمسلمین عباس اسکندری به
مناسبت پنجم ذی القعده روز گرامیداشت امامزادگان
در این گفتوگو با اشاره به وجود 91بقعه متبرکه در قم
اظهار کرد :در برخی از این بقاع ،چند تن از امامزادگان
مدفون هستند به همین دلیل تعداد امامزادگان قم به
 170نفر میرسد .مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
قم با بیان اینکه برخی امامزادگان قم جزو محدثان و
علمای بزرگ زمان خود بودهاند و از نظر نسلی به ائمه
اطهار علیهم السالم هم بسیار نزدیک بودهاند گفت:
از جمله این شخصیتهای بزرگ میتوان به امامزاده
موسی مبرقع علیه السالم اشاره کرد که بنا به برخی
نقلها ،فرزند بالفصل امام جواد علیه السالم بودهاند.
وی به آستان مقدس امامزاده شاه سید علی علیه
السالم در قم اشاره و ابراز کرد :ایشان هم از نوادگان
حضرت عباس علیه السالم می باشد.
اسکندری با بیان اینکه امامزاده علی بن جعفر علیه
السالم هم جزو امامزادگان شاخص قم و از نوادگان
امام صادق علیه السالم هستند گفت :حضرات

جمالالدین علیه السالم و جعفر شهید علیه السالم
هم از امامزادگان شاخص مدفون در قم هستند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم ادامه داد:
طرح ابتکاری سازمان اوقاف با محوریت مراکز افق
در جوار بقاع متبرکه شاخص هر شهر از سال گذشته
اجرایی شده است ،طرحی برای اجرای برنامههای
اجتماعی ،فرهنگی و قرآنی که با توجه به تاکید رهبر
معظم انقالب مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب
فرهنگیتدوینشدهاست.
وی گفت :ادارات اوقاف از گذشته فعالیتهای
فرهنگی و قرآنی مختلفی داشتهاند اما در حوزه
مسائل اجتماعی به طور جدی وارد میدان نشده
بود ،به همین دلیل در قالب مراکز افق ،رصد خوبی
صورت گرفته و با توجه به کمبودها و نیازها ،اقدامات
گستردهای تدارک دیده شده است.
توزیع 5هزاربستهمعیشتیبیننیازمندان
در ایام کرونایی
اسکندری با اشاره به زندگی برخی خانوادههای
نیازمند در هر شهر و دیار عنوان کرد :بقاع متبرکه با
توجه به ظرفیتهایی که دارند میتوانند به کمک این
افراد بشتابند به همین دلیل در وهله نخست و در قالب
طرح مراکز افق ،شناسایی خانوادههای نیازمند بر
اساس آموزههای اهل بیت علیهم السالم و به صورت
کامال محرمانه در دستور کار قرار گرفت و در مرحله
بعد ،از درآمدهای بقاع متبرکه و موقوفات موجود،
کمک به آنها صورت میگیرد که شامل کمکهای
دارویی و درمانی ،بستههای معیشتی و آزادی زندانیان
جرایمغیرعمدمیشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم افزود :طی
دورهای که بیماری کرونا در کشور شیوع یافته و بر
مشکالت نیازمندان افزوده است ،از محل همین
کمکها بیش از  5هزار بسته معیشتی با اعتباری 2
میلیارد تومانی تهیهو در اختیار نیازمندان قرار گرفت.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو به منابع مالی
طرحهای سازمان اوقاف اشاره و خاطرنشان کرد:

بخشی از این منابع مربوط به نذورات مردمی در بقاع
متبرکه است ،بخشی دیگر را خیرین تامین میکنند و
موقوفات هم از جملة همین منابع به شمار میروند،
عالوه بر این بقاع متبرکه در قالب طرح مودت ،اقدام
بهجمعآوریکمکهایمردمیمیکنند.
اسکندری ادامه داد :الزم است فضای بقاع متبرکه
از نظر امکانات معماری ،پارکینگ و زیرساختهای
بهداشتی به حد قابل قبولی برسند بنابراین بخشی
از درآمدها در این راستا هزینه میشود ،همچنین بقاع
متبرکه دارای فعالیتهای مربوط به مراکز افق هم
هستند که در این زمینه هم بخشی از اعتبارات هزینه
میشود.
لزومکارفرهنگیبرایمعرفیبیشتر
امامزادگانقم
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت :در دوره
جدید مدیریت سازمان اوقاف ،سرمایهگذاری در بقاع
متبرکه هم در دستور کار قرار گرفته تا فقط به درآمد
موقوفات و نذورات متکی نباشیم ،در این راستا از سال
گذشته و طی قراردادی که با وزارت نیرو بسته شده،
نیروگاههای خورشیدی روی بام امکان مقدسه ایجاد
شده و از این محل ،درآمدهای بیشتری برای بقاع
ایجاد خواهد شد.
وی با تشکر از صدا و سیما و سایر رسانهها به دلیل
معرفی امامزادگان و فعالیتهای سازمان اوقاف
خاطرنشان کرد :در قم و به خاطر وجود خورشیدی
همچونآستانمقدسحضرتفاطمهمعصومهسالم
الله علیها ،الزم است نسبت به معرفی امامزادگان
تالش بیشتری داشته باشیم چرا که رهبر معظم
انقالب هم فرمودهاند اگر هر یک از این امامزادگان
مدفون در کوچه و خیابانهای قم در شهر دیگری
بودند،بهمرکزبزرگیتبدیلمیشدند.
اسکندری افزود :زائرانی که به شهر مقدس قم
مشرف میشوند معموال زمان کمی را برای استقرار
در این شهر سپری میکنند بنابراین میتوان با توسعه
بقاع متبرکه ،زمان ماندگاری آنها را در قم بیشتر کرد.

رئیس کل دادگستری استان قم مطرح کرد:

قم ،رتبه نخست در ترویج فرهنگ صلح و سازش

رئیس کل دادگستری استان قم گفت :دستگاه قضایی استان قم رتبه اول
کشور را در مختومه کردن پروندهها از طریق صلح و سازش از آن خود کرد.
حجت االسالم مظفری در همایش سراسری مسئوالن قوه قضائیه که
از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد ،در خصوص اهمیت صلح و سازش
در دعاوی گفت :دعاوی که با صلح و سازش به اتمام برسند از دوام و ثبات
بیشتری برخوردار بوده و عالوه بر آن برکات و رحمت الهی را نیز به همراه
خواهدداشت.
مظفری در خصوص کسب رتبه اول استان قم در حوزه ارجاع پروندهها به
شوراهای حل اختالف و صلح و سازش گفت :بر مبنای راهکارهای قانونی
و بخشنامهی رئیس قوه قضائیه جهت ارجاع پروندههای قابل گذشت در امر
کیفری و بخشی از پروندههای حقوقی که در سال گذشته صورت گرفته،
دستگاه قضایی این استان موفق به کسب رتبه اول در بین دادگستریهای
کشورشد.
وی افزود :در اجرای این بخشنامه پروندههایی که به شورای حل اختالف
ارجاع شده است در امر کیفری  ۷۶درصد و در پروندههای حقوقی ۸۵
درصد به صلح و سازش ختم شده و از کل پروندههای ارجاعی در صالحیت
شوراهای حل اختالف نیز  ۹/۲۹درصد با مصالحه تمام شده است .حجت
االسالم مظفری استفاده از ظرفیت شورای حل اختالف ،داوری ،میانجی

گری و مراکز مشاوره برای صلح و سازش را بسیار ارزشمند دانست و تصریح
کرد :استان قم از ظرفیت این نهادها برای صلح و سازش استفاده کرده و در
این امر توفیق خوبی داشته است.
وی افزود :اگر در موارد ذکر شده صلح و سازش انجام نشود و پرونده ناچارا
به دادگستری ارجاع شود تاکید بر آن است تا تمامی شعب در کلیه مراحل با
استفاده از ظرفیتهای قانونی صلح و سازش را در اولویت خود قرار دهند.
مظفری در ادامه تذکرات و پیشنهاداتی را به عنوان آسیبهای موضوع صلح
و سازش مطرح کرد که استان قم با رعایت این تذکرات توانسته است رتبه اول
را کسب نماید که از جمله آنها میتوان به اطالع به موقع به طرفین دعوا از
ارجاع پرونده به شورای حل اختالف و عدم ثبت مکرر پروندهها در ارجاع رفت
و برگشت و جلوگیری از ثبت آمار کاذب اشاره کرد.
رئیس کل دادگستری استان قم موفقیت حاصل را مرهون حرکت جهادی
کلیه کارکنان دستگاه قضایی استان قم دانست و از زحمات ایشان خصوصا
در شرایط ویژه کرونا تقدیر به عمل آورد.
ویدرخصوصساماندهیزندانیاندرایامکرونانیزافزود:باهماهنگیهای
انجام شده و تالش مسئوالن بیش از ۵۲درصد زندانیان استان قم در ایام کرونا
خارج از زندان به سر بردند که این امر رضایتمندی قابل قبول و اعتماد عمومی
را برای دستگاه قضایی به همراه داشته است.

مدیرکلارتباطاتاستانقم:

کرونا خدمات الکترونیک قم را ۲۵درصد افزایش داد

مدیر کل ارتباطات وفناوری اطالعات استان
قم گفت :بر اساس خوداظهاری  ۴۰دستگاه
اجرایی درقم هم اکنون  ۴۷۸خدمت به صورت
الکترونیکی ارائه می شود که این آمار ۲۵
درصد نسبت به پیش از شیوع کرونا افزایش
داشتهاست.
سیدرضا موسوی با اشاره به وضعیت
دستگاههای اجرایی استان در حوزه خدمات
الکترونیک گفت :با توجه به اهمیت توسعه
دولت الکترونیک و ضرورت الکترونیکی شدن
خدمات دستگاه های اجرایی ،روند فعالیت
دستگاههای استان در این راستا مورد ارزیابی
قرارگرفتهاست.
وی ادامه داد :با ارزیابیهای انجام شده،
میزان خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط
دستگاههای اجرایی قم در مدت چهار ماه از

ابتدای شیوع کرونا در اسفندماه  ۹۸تا پایان
خرداد ماه  ۲۵ ،۹۹درصد رشد داشته است.
مدیر کل ارتباطات وفناوری اطالعات قم با
اشاره به تکلیف قانونی دستگاههای مختلف
برای اتصال به شبکه ملی اطالعات اظهار
داشت :بر اساس ماده ۶۷قانون برنامه پنج ساله
ششم توسعه ،تمام دستگاههای اجرایی ملزم به
اتصالبهشبکهملیاطالعاتهستند.
موسویبابیاناینکهکرونااهمیتتحققدولت
الکترونیکوارائهخدماتبهصورتغیرحضوری
را به همه گوشزد کرد ،افزود :ارزیابی های انجام
شدهنشانمیدهدکهاکثردستگاههایاجرایی
استان به شبکه ملی اطالعات متصل شدهاند.
وی گفت :از ابتدای آبان ماه  ۹۸تا پایان
خردادماه  ،۹۹بیش از  ۷.۲میلیون تراکنش
خدمات در  ۴۰دستگاه اجرایی استان ثبت

شدهاست که این میزان از اسفندماه  ۹۸تا پایان
خرداد ماه  ۹۹با وجود تعطیلیهای ناشی از
تعطیالت نوروز و کرونا نسبت به  ۴ماه قبل از
شیوع کرونا ۶درصد رشد نشان میدهد.
مدیرکلارتباطاتوفناوریاطالعاتقم،شبکه
ملی اطالعات را زیرساخت امن و پایدار ملی
دانست و افزود :با شیوع کرونا  ۷۴خدمت جدید
توسط وبسایتهای دستگاههای اجرایی۴۸ ،
خدمت در شبکه تلفن همراه و  ۲خدمت جدید
نیز در دفاتر پیشخوان فعال شد.
موسویبااشارهبهاینکهقمازجملهاستانهای
پیشرو در توسعه زیرساختهای ارتباطی است،
اظهار داشت :این زیرساختهای مناسب
موجبشدهتااماکنتوسعهخدماتالکترونیکی
و تحقق دولت الکترونیک در این استان فراهم
باشد.

وزیربهداشت:شایدپاییزسختتریداشتهباشیم
وزیر بهداشت گفت :در مورد کرونا امروز گرفتار مصیبتی هستیم که شاید در یکی دو قرن یکبار دنیا
را دچار مشکل و گرفتاری کند .کرونا امروز یک پاندمی فراگیر بین المللی است و فقط ما مبتال به این
بیماری نیستیم .با احتمال همپوشانی و همزمانی کرونا و آنفلوآنزا شاید پاییز سخت تر نسبت به بهار و
تابستان را در پیش داشته باشیم.دکتر نمکی افزود :همپوشانی و همزمانی کرونا و آنفلوآنزا برای وزارت
بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی ،ممکن است نفس گیر باشد .گروه پرخطر در بیماری کووید 19را
بیماران خاص و افراد مسن در نظر می گرفتیم اما بر اساس آخرین آمارهای دانشگاه های علوم پزشکی در
گیر ،متاسفانه امروز جوان تر ها بیشتر به ویروس کرونا گرفتار می شوند.
توقیف ۲هزار قبضه سالح غیرمجاز در خوزستان
فرمانده انتظامی خوزستان از کشف  ۲هزار و  ۵۰قبضه سالح غیرمجاز در طرح جمعآوری سالح و
مهمات در سطح استان خبر داد .سردار حیدر عباسزاده اظهار کرد :در راستای ارتقای امنیت عمومی
خوزستان و اجرای طرح جمعآوری سالح و مهمات غیرمجاز و دستگیری افرادی که به سمت منازل،
اماکن ،مغازهها و خودروها تیراندازی میکنند ،با برنامهریزیهای مناسب و ارائه راهکارهای اجرایی،
دستوراتعملیاتیبهپلیساطالعاتوامنیتعمومیاستانابالغشد.فرماندهانتظامیخوزستانبیان
کرد :با اجرای این طرحها ۳۲۳،قبضه سالح جنگی و یک هزار و ۷۲۷قبضه سالح شکاری و در مجموع
 ۲هزار و  ۵۰قبضه سالح غیرمجاز به همراه  ۲۰هزار و  ۳۰عدد انواع فشنگ کشف شده است که این
میزان کشفیات در مقایسه با سال قبل ۴۰درصد افزایش یافته است.
استعفایآیتاللهدستغیبازتولیتحرمشاهچراغ(ع)
آیت الله سیدعلی اصغر دستغیب در جلسه جامعه روحانیت شیراز از استفای خود خبر داد.وی اعالم
کرد که به دلیل عارضه قلبی و توصیه پزشکان از مقام معظم رهبری درخواست کردم که فرد دیگری را به
عنوان جایگزین در تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) معرفی فرمایند.
دفاعضرغامیازکویتیپور
مدتی پیش ویدئویی از کویتیپور ،مداح زمان جبهه و جنگ منتشر شد که در آن با دختر  ۱۳سالهاش
همخوانی کرده بود.عزتالله ضرغامی رئیس اسبق صداوسیما در صفحه توئیتر خود نوشت  « :به دختر
آشی که شهدا پختن و مزه خوبش
گلم پریچهر میگم ،حاج غالمی که تو استودیو بهت درس میده ،همون ِ
خود قطاره عزیزم! حرمت
تا ابد همراهمونه .میگن کویتی پور از قطار انقالب پیاده شده! داش غالمِ ،
نگهداریم!»

با حضور خانواده شهدا؛

مزار شهدای هفتم تیر در قم گلباران شد

همزمان با سالروز شهادت شهید بهشتی و  ۷۲یار با وفای ایشان مراسم عطر افشانی و غبارروبی مزار
مطهر شهدای هفتم تیر با حضور خانواده معظم شهدا در گلزار شیخان قم برگزار شد.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیرماه
سال ۱۳۶۰گفت :امروز برای ما ملموس است که اگر بخواهیم انقالب به سرمنزل مقصود برسد و پرچم
انقالب به دست صاحب اصلی اش داده شود ،باید یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت.
حجت االسالم حسن هنرمند افزود :گرامی داشت یاد و خاطره شهدا و تکریم مقام واالی شهید و
شهادت و ایثارگران تعظیم شعائر الهی است و این فرهنگ باید در سطح جامعه همواره ترویج شده و
زنده و پویا بماند.
وی تأکید کرد :شهید بهشتی و یاران ایشان در دهه ۶۰مظلوم بودند و مظلومانه به شهادت رسیدند و
امروز نباید بگذاریم این شهدا در جامعه غریب باشند.
وی عنوان کرد :در عصر کنونی دشمنان با استفاده از ابزار اطالع رسانی تالش دارند تا دشمنیهای
خود را در قالب همان محتواهای گذشته با رنگ و لعاب جدید به خورد نسل امروز بدهند و حق را
مخدوش سازند از این رو امروز اهمیت اطالع رسانی صحیح و شفاف از اهمیت به سزایی برخوردار
است.
حجت االسالم هنرمند تصریح کرد :دیروز نگاهمان به فرمان و کالم امام بود و هر جا غفلتی صورت
گرفت ضربهای از سوی منافقین وارد گردید امروز باید هوشیارتر از گذشته گوش به فرمان والیت در
مسیر تعالی نظام اسالمی گام برداریم و توطئههای دشمنان را هرچه بیشتر خنثی سازیم.
وی اذعان داشت :اکنون اگر بخواهیم بحرانهای مختلف را پشت سر بگذاریم باید به رهنمودها
و روشنگریهای بصیرت افزای مقام معظم رهبری گوش بسپاریم و این خواسته شهدا از ما است
همانگونه که در وصایایشان بسیار بر آن تأکید کردهاند.
وی در ادامه ضمن تبریک هفته قوه قضائیه به تالشگران این عرصه گفت :قوه قضائیه مسیر مبارزه
با مفاسد را به خوبی و با قوت شروع کرده و این بارقه امیدی در دل مردم ایجاد کرده است از این بابت
از زحمتکشان قوه قضائیه قدردانی میکنیم .امید است بتوانند در مبارزه با اخالل گران موفق باشند.
در پایان این مراسم با حضور خانواده معظم شهدای هفتم تیر و ایثارگران ،مدیرکل بنیاد شهید و امور
ایثارگران ،مدیرکل ورزش و جوانان ،نیروهای نظامی و انتظامی ،اقشار مختلف مردم قم و جمعی از
خادمان شهدا قبور مطهر شهدای هفتم تیر گلباران و عطر افشانی شد.
در مجموع ۱۲خانواده معظم شهید هفتم تیرماه در قم ساکن و یا شهدایشان در قم مدفون هستند.
رئیسدانشگاهعلومپزشکیقم:

 ۱۴۰بیمار مشکوک به کرونا در قم بستری هستند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه در حال حاضر حدود  ۱۴۰نفر مشکوک و محتمل به
کرونا در قم بستری هستند ،گفت :حال  ۳۴نفر از این افراد وخیم است.
محمدرضا قدیر اظهار کرد :طی ۲۴ساعت گذشته و منتهی به هفتم تیرماه ۳۹،نفر در مراکز درمانی
قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا و یا مشکالت حاد تنفسی پذیرش شدند.
وی در ادامه گفت ۱۳ :نفر از این تعداد در بیمارستانهای قم بستری و مابقی پس از معاینه و بررسی
در بخش اورژانس مراکز ،با دستورات دارویی و بهداشتی مرخص شدهاند.
رئیسدانشگاهعلومپزشکیقمافزود:درشبانهروزگذشته ۹،نفرازبیمارانیکهطیروزهایمتمادی
بستری بودند ،پس از بهبودی ترخیص شدند.
وی تصریح کرد :در حال حاضر حدود  ۱۴۰نفر مشکوک و محتمل به کرونا در قم بستری هستند که
حال ۳۴نفر آنها وخیم است.

