رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم:

تدسترسیبهمنابعآبی
محدودی 
درقم جدی است

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت :کشاورزی قم
در سال جهش تولید با توجه به راهبرد تغییر الگوی کشت دنبال
میشود و این مساله ازجمله مهمترین اولویتهای موردتوجه
کارشناسان و بهرهبرداران بخش کشاورزی استان است .عباس
پورمیدانی اظهارداشت  :در آستانه کشت پاییزه استان ،توجه به
طرح تغییر الگوی کشت بیشازپیش موردتوجه قرارگرفته است تا
از سطح زیر کشت گیاهانی که برای رشد به آب زیادی نیاز دارند
کاسته و بهجای آن از گیاهان کمآبر که در مقابل تنشهای محیطی

روزنامه
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مدیر کل تامین اجتماعی استان قم خبرداد:

8

بدهی2500میلیاردریالی
کارفرمایانقمی

مدیرکل تامین اجتماعی قم از پیشی گرفتن مصارف بر منابع
در حوزه بیمه ای این استان خبر داد و گفت :هم اکنون 2500
میلیارد ریال از کارفرمایان قمی طلبکار هستیم و این امر بر
کیفیت ارائه خدمات به بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین

8

استاندارقمتاکیدکرد:

ضرورتساماندهیشهرکصنعتی
چوبومبلمانثامن

استاندار قم با تاکید بر ضرورت ساماندهی شهرک صنعتی
تخصصی چوب و مبلمان ثامن قم گفت :برای تامین مواد اولیه
مورد نیاز صنعتگران و درودگران مشغول به کار در این شهرک باید
شرکت تعاونی و اتحادیه مربوطه فعال شود .بهرام سرمست روز
سه شنبه در بیست و دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع
تولید قم در تاالر کرامت استانداری قم اظهار داشت :فعالیت ها در
راستای ساماندهی شهرک صنعتی فوق و همچنین صنف چوب و
مبلمان استان بیش از پیش گسترش پیدا کند .استاندار قم طرح

1

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم؛

 ۹۶درصد روستاییان قمی
از آب سالم برخوردارند

اجتماعی قم تاثیر مستقیم دارد .علی اصغر دادخواه در گفت
و گویی با اعالم این خبراظهارداشت  :امسال تامین اجتماعی
استان قم با کسری حدود  7درصدی در تامین منابع بیمه ای
خود مواجه است که این کسری تا پایان سال جاری با روند

سرپرست هیئت فوتبال استان قم:سو تفاهمها مرتفع شد

همکاری«بهشتیان»باهیئتفوتبالقمادامهمییابد
6

معاون تربیتبدنی و سالمت آموزشوپرورش قم اعالم کرد:

ارائه آموزش خودمراقبتی در
برابر کرونا به دانش آموزان
معاون تربیتبدنی و سالمت آموزشوپرورش قم گفت:
آموزشهای الزم برای توانمندکردن دانش آموزان در راستای
خودمراقبتی در مقابل ویروس کرونا در مدارس استان ارائه
میشود .مجتبی رمضان بیگی افزود :بعد از گذشت حدود

هفت ماه از شیوع ویروس کرونا در ایران  ،مردم به آگاهی نسبی
برای شناخت و پیشگیری از ابتال به کووید  ۱۹رسیدهاند .وی
اضافه کرد :دانش آموزان نیز بخشی از اطالعات خود را برای
رعایت موازین بهداشتی از رسانهها و بخشی دیگر را از

4

آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان قم
8

4

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم:

مدیر منطقه هشت شهرداری قم اعالم کرد :

تنوعفرصتهایسرمایهگذاریدرپردیسان

مدیر منطقه هشت شهرداری قم گفت :پردیسان فرصتهای متنوعی از بخش
مسکن گرفته تا پروژههای تفریحی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.
محمد رمضانی با اشاره به اینکه منطقه پردیسان فرصتهای متنوع و جذاب
سرمایهگذاری برای بخش خصوصی را در خود جمع کرده ،اظهار داشت :سرمایه
گذاری در پردیسان به سادگی میتواند در اندازههای بسیار وسیع تر از مناطق
دیگر رخ دهد .مدیر منطقه هشت شهرداری قم با اشاره به قیمت سرسام آور
زمین در منطقه چهار شهر قم ،ادامه داد :سرمایه گذار میتواند با همان قیمت 8

تأمینامنیتغذایی،اولویتدستگاهقضاییاست

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم گفت :با
عنایت به برنامه¬های ابالغی از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
و در راستای بند  2ماده  1تشکیالت وزارت بهداشت و قانون مواد خوردنی،
آشامیدنی،آرایشیوبهداشتیوهمچنینماده 13آییننامهاجراییقانوناصالحی
1
فوق ،در خصوص ضرورت اطمینان از سالمت غذایی جامعه ،جلسه کارگروه امنیت
غذایی استان در دادگستری قم تشکیل گردید .حجت االسالم والمسلمین مجید
یزدی تحقق سالمت عمومی را در همکاری و هم افزایی همه دستگاه ها دانست 4

استاندارقمتاکیدکرد:

ضرورت ساماندهی شهرکصنعتی چوب ومبلمان ثامن
استاندار قم با تاکید بر ضرورت ساماندهی شهرک صنعتی تخصصی چوب و مبلمان ثامن قم گفت:
برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعتگران و درودگران مشغول به کار در این شهرک باید شرکت تعاونی
و اتحادیه مربوطه فعال شود.
بهرام سرمست روز سه شنبه در بیست و دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قم در تاالر
کرامت استانداری قم اظهار داشت :فعالیت ها در راستای ساماندهی شهرک صنعتی فوق و همچنین
صنف چوب و مبلمان استان بیش از پیش گسترش پیدا کند.
استاندار قم طرح ریزی یک برنامه برای سامان دادن به کاربری فعلی شهرک ثامن را مورد توجه قرار
داد ،افزود :در این زمینه باید از نظر حوزه معاونت استانداری استفاده شود تا امر ساماندهی شهرک
تسریعشود.
استاندار قم گفت :موضوع واگذاری زمین در قطعه های کوچک ۳۰۰تا ۵۰۰متر مربعی نیز باید تا پایان
مهرماه سال جاری تعیین تکلیف و نتیجه آن در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اعالم شود.
شهرک صنعتی ثامن االئمه به عنوان نخستین شهرک صنفی در زمینه تولید مصنوعات چوبی و
مبلمان در کیلومتر  ۱۵جاده قم -قنوات و در کیلومتر  ۵اتوبان قم -گرمسار واقعشده است ،مساحت
این شهر  ۱۴۰هکتار بوده و  ۱۶۰هکتار نیز برنامه توسعهای برای این شهرک صنعتی در نظر گرفته
شده است.

واگذاری زمین به شهرک های صنعتی قم بدون حاشیه بوده است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز در این جلسه اظهار داشت :طی دو سال گذشته
موضوع واگذاری زمین به شهرک های صنعتی قم تقریبا یک حاشیه هم نداشته و در واگذاری ها از
اختیارهای استان استفاده و به یک معنا حداقل دریافتی نقدی با حداکثر باز پرداخت اعمال شده است.
مهردادغضنفریبااشارهبهاینکهدرشیوهواگذاریزمیندرهیاتمدیرهشرکتشهرکهاتجدیدنظر
خواهد شد گفت :ما در هیات مدیره شهرک های صنعتی استان این مساله را به سرانجام می رسانیم و
مصوب می کنیم تا مورد عمل قرار بگیرد.
غضنفری با اشاره به اهتمام جدی مسئوالن برای ساماندهی صنعت چوب و مبلمان قم اهمیت انتقال
واحدهای این صنف به شهرک ثامن را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد :ماهیت شهرک صنعتی
ثامن تخصصی است بدان معنا که تولیدی ،توزیعی و خدماتی می باشد و تمام فعالیت های این صنف از
طریق این شهرک به صورت زنجیروار به هم متصل است.
معاون استاندار قم گفت :پیشنهاد ما به شرکت شهرک ها این است که حدود  ۸۰قطعه زمینی را که
آماده کرده در یک بازه زمانی ۲ماهه به صنعتگران متقاضی واگذار نماید.
غضنفری ادامه داد :شرکت شهرک ها همچنین مقدمات ساخت و ساز را نیز فراهم کند و با توجه به
نیاز واحدها به تسهیالت بانکی ،بانک های عامل را جهت این اقدام مشخص نماید تا پرداخت تسهیالت

در یک مدت زمان مشخص عملیاتی شود.
انتقال چوب خام قم صنعت چوب و مبلمان این استان را نابود می کند
فرماندار قم نیز در این جلسه گفت :به دلیل محدودیت های ایجاد شده در قم محصول چوب این استان
به صورت خام به تهران انتقال داده می شود.
مرتضی حیدری افزود :در حالی که چوب تولید شده در قم در تهران فرآوری شده و به قیمت های
مناسب فروخته می شود ،صنعت چوب و مبلمان استان در معرض نابودی قرار می گیرد.
فرماندار قم ساماندهی شهرک ثامن را به لحاظ اقتصادی و اشتغال زایی برای استان مهم دانست و
گفت:شهرکثامنزمینهحضورواستقرارصنعتگرانچوبومبلمانواحیایاینخوشهصنعتیاستان
را فراهم می کند.
واگذاری زمین به بخش صنعت قم باید هدفمند باشد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم نیز در این جلسه گفت :در استان عرصه های زیادی وجود دارد که
هم اکنون بیش از ۲۰سال است که به حوزه صنعت استان واگذار شده ولی همچنان بالتکلیف است.
عباس پور میدانی افزود :باید واگذاری زمین را هدفمند نموده و در این زمینه به موضوع زیرساخت ها
نیزتوجهویژهایداشتهباشیم.پورمیدانیتصریحکرد:ازهمانآغازکهبهفکرواگذارکردنزمینهستیم
باید سود و زیان آن را مدنظر قرار دهیم و با در نظر گرفتن همه موارد برای این کار اقدام کنیم.

آگهی مزایده( نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)

سازمان زیبا سازی شهرداری قم

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

در نظر دارد امتیاز ساخت و نصب و بهره برداری تعدادی از فضایی
تبلیغاتی ایستگاهای  vipاتوبوس را به مدت  3سال از طریق برگزاری
مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید .لذا از کلیه کانون های تبلیغاتی واجد
شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10روز و تا
پایان ساعت اداری مورخ  1399/06/29جهت ارائه پیشنهادات به سازمان
زیباسازی شهرداری قم اداره حقوقی و امور پیمانها واقع در خیابان آذر کوچه
شماره  25ساختمان زیباسازی مراجعه و یا جهت دریافت اطالعات بیشتر با
ً
شماره تلفن  37701512-025داخلی  304تماس حاصل فرمائید ضمنا
سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی بر عهده
برنده مزایده خواهد بود.
سازمان زیبا سازی شهرداری قم

در نظر دارد به استناد مجوز هیات مدیره سازمان ،پارکینگ های خودرو جانبازان (واقع در خیابان های شهید
فاطمی) ،جمهوری ونه دی (واقع در زیر پل نه دی) را به شرح ذیل و به مدت یکسال شمسی بصورت اجاره از طریق
مزایدهعمومیبهشرکتواجدالشرایطواگذارنماید.
لذا متقاضیان میتوانند جهت اطالع از شرایط و دریافت و تحویل اسناد و شرکت در مزایده ،از تاریخ نشر آگهی دوم
به جز ایام تعطیل تا پایان وقت اداری ( 14/20بعدازظهر) روزدو شنبه مورخه  1399/6/31به نشانی قم ،بلوار غدیر،
جنب تاالر آرین ،واحد امور قراردادهای سازمان مراجعه و در صورت نیاز با شمارۀ تلفن  32425436تماس حاصل
فرمایند.
توضیحات:
میزان سپرده شرکت در مزایده آن مبلغ (به عدد) 120.000.000ریال (به حروف) :یکصدو بیست میلیون ریال
می باشد که شرکت کنندگان باید میزان سپرده شرکت در مزایده را بصورت فیش واریز نقدی به حساب سپرده شمارۀ
 100789426557نزد بانک شهر میدان جهاد به نام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم ارائه نمایند.
هرگاه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
هزینه کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
پیشنهادات رسیده ساعت 10صبح روزسه شنبه مورخه 1399/7/1در محل سازمان ،در کمیسیون مزایده مطرح و
پس از بررسی و کنترل اسناد ،برنده مزایده اعالم خواهد شد .همچنین حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در
کمیسیونمجازنمیباشد.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
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اخبار

 شماره 5111ت و سوم 
چهارشنبه -نوزدهم شهریور ماه  -1399سال بیس 



روحانی در ششمین اجالس شورای عالی همکاری راهبردی دو کشور:

بازارها در تالطم

مقایسه شاخص بازار مختلف در دو هفته اخیر حاکی
از نوسان در بیشتر بازارهاست که تفاوتی در بازارهای
داخلی و خارجی نمی توان قائل شد .اخبار سیاسی
جمالرزاقی*
و بیم و امیدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا و ساخت
واکسن بیماری کووید ۱۹همچنان بازارها را تحت تاثیر قرار داده است.
نرخ دالر در هفته منتهی به  ۷شهریور با رشد  ۳.۷درصدی روبرو شده بود در هفته
گذشته (منتهی به ۱۴شهریور) نیز با رشدی مشابه روند صعودی خود را ادامه داد و از
 ۲۳۶۰۰به  ۲۴۴۵۰تومان به رسید .بهای سکه در هفته منتهی به  ۷شهریور نوسان
شدیدی را به ثبت رساند .به طوری که در دو روز متوالی با یک کاهش و افزایش ۲.۳
درصدی روبرو بود .با توجه به این که با هر بار کاهش نرخ دالر با حمایت معامله گران
از محدوده  ۲۳۸۰۰تومانی پایین تر نیامده است ،کاهش قیمت این دارایی به دور از
انتظاراست.همچنینبهدلیلکاهششاخصسهامدرهفتههایمتوالی،جذابیت
بازار ارز و افزایش بهای آن بیشتر گردیده است.
در هفته گذشته نیز قیمت سکه با رشد پرقدرت  ۴.۴درصدی به  ۱۱میلیون ۳۵۰
هزار تومان رسید .بهای جهانی هر اونس طال در هفته منتهی به  ۲۸آگوست اگر چه
با نوسان روبرو بود اما در انتها تنها کاهش ۳دالری را نسبت به آغاز هفته به ثبت رساند.
نوسان نرخ سکه نیز در این هفته متاثر از بهای جهانی طال بوده است .این در حالی
است که قیمت جهانی این دارایی در هفته منتهی به ۴سپتامبر تا روز سه شنبه رشد
 ۲.۲درصدی و در دو روز آخر با کاهش  ۱.۷درصدی مواجه بوده است .سکه در این
هفته تحت تاثیر دالر رشد داشته است.
یکی از عوامل مهم در افزایش بهای جهانی طال افزایش نرخ بازدهی اوراق خزانه
داری آمریکا و نرخ بهره پایین بوده است اما این رشد دوامی نداشته و در انتهای
هفته با تقویت ارزش دالر کاهش  ۳۴دالری را به همراه داشت .اگر چه نشانه هایی
از کاهش اختالفات میان آمریکا و چین و همچنین اخبار امیدوارکننده در خصوص
واکسن بیماری کووید ۱۹بر افت بهای طال موثر بوده است.
شاخص سهام که در هفته منتهی به  ۷شهریور  ۶.۹درصد کاهش و افزایش یافته
بود در هفته اخیر کاهش  ۵.۱درصدی را به ثبت رسانده است .نوسانات قیمت ارز و
تناقض در مساله حمایت بازار سهام از جمله دالیل نزول شاخص سهام بوده است .در
حالی که در ابتدای هفته گذشته روند صعودی همچنان ادامه داشت اما افت بیش
از  ۹۶۰۰۰واحدی شاخص سهام تا پایان روز کاری بازار بورس ،فعاالن این بازار را
غافلگیر نمود .حمایت دستوری حقوقی ها ،دامنه نوسان و حجم مبنا باعث ایجاد
هیجان منفی در بازار و سنگینی صف های فروش گردید .به عقیده برخی تحلیل
گران ،رشد  ۲۹۰درصدی بازدهی بازار سهام در چهار ماهه نخست سال جاری دلیل
اصلی این اصالح قیمت های متوالی است و پیش بینی می شود پس از اتمام این
اصالحات با کاهش هیجانات در این بازار ،تقاضا بر مبنای ارزش واقعی سهام شکل
گیرد.
نفت خام آمریکا ،برنت و اوپک که درهفته منتهی به ۲۸آگوست به دلیل وقوع توفان
در خلیج مکزیک آمریکا با رشد مالیمی روبرو بودند ( ۰.۵ ،۱.۳و  ۰.۶درصد) .در
حالی که در هفته منتهی به  ۴سپتامبر به ترتیب کاهش  ۳.۴ ،۳.۹و  ۵.۳درصدی
را به ثبت رسانده اند .شیوع مجدد ویروس کرونا در اروپا و آسیا (به خصوص در هند)
منجر به افت قیمت انواع نفت در هفته گذشته گردید .حتی انتشار داده های افزایش
فعالیت های صنعتی چین نیز مانع این افت قیمت ها نشد.
شاخص دالر که در انتهای هفته منتهی به ۲۸آگوست افزایشی شده بود در ابتدای
هفته گذشته با افت  ۰.۹درصدی مواجه شد .دلیل تضعیف این شاخص افزایش
بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا و تداوم سیاست نرخ بهره پایین در بلندمدت بوده
است .این شاخص از روز دوشنبه با افزایش  ۰.۷درصدی به  ۹۲.۷۶دالر در پایان
هفتهرسید.
بیت کوین نیز که در هفته منتهی به  ۲۸آگوست با اصالح قیمتی مواجه شده بود
در هفته گذشته با اندکی افزایش در ابتدای هفته ،مجددا روند کاهشی را در پیش
گرفت.بازارفلزاتپایهنیزدردوهفتهاخیربهدلیلاخبارامیدوارکنندهساختواکسن
بیماری کووید ،۱۹پیشرفت مذاکرات آمریکا و چین و افزایش فعالیت های اقتصادی
در چین با رشد قیمت مواجه بوده که سرب در هر دو هفته آلومینیوم در هفته منتهی
به ۲۸آگوست از این قاعده مستثنی بوده اند.
*رئیساتاقبازرگانیشیراز

وقتی مدرسه نابرابری را
تثبیتمیکند

از بعضی خانوادهها سؤال میکنم که برای تحصیل
فرزندشان چقدر شهریه پرداخت میکنند ،با شنیدن
پاسخ ،بیاختیار سوت ممتدی میزنم! به زمین نگاه میکنم و سرم را به چپ و
راست تکان میدهم 20 ، 15 ،10 ،5 .میلیون تومان برای یک سال! از کسانی که
مبلغ باالتری پرداخت کردهاند میپرسم که این پول را در ازای دریافت چه خدماتی
پرداختمیکنید.میگویند:دوزبانخارجییادمیدهند،معلمنقاشیشانفالنی
است ،موسیقی و حرکات موزون یاد میدهند ،کالسهای ورزششان در فالن باشگاه
است ،از انواع هنرها میتوانند یکی را انتخاب و فرد شناختهشدهای در آن هنر به
آنها درس بدهد ،غذایشان تحت نظر یک متخصص تغذیه است ،آنها را به موزهها،
گالریها و کتابفروشیها میبرند ،وضعیت پزشکیشان مدام چک میشود،
برنامههای مشترک هنری با حضور ما ترتیب میدهند ،برایشان کالس قصهگویی و
شاهنامهخوانیبرگزارمیکنندو...
بوردیو؛ جامعهشناس فرانسوی چند دهه قبل به نقد جدی نظام آموزشی فرانسه
پرداخت .او معتقد بود که کارکرد نظام آموزشی آن است که دانش آموزان را برای
زندگی پس از مدرسه یا دانشگاه توانمند کند و به آنها مهارتهای الزم برای فرهیخته
بودن را بیاموزد .منظور او از فرهیختگی ،کسب منشها و شیوههای درک جهان ،و
نیز مهارتهایی بود که با داشتن آنها افراد احساس نکنند که در مقایسه با سایرین
چیزی کم دارند.
از نظر او همه دانش آموزان با توان و قابلیتهای یکسانی وارد نظام مدرسه
نمیشوند .برخی از آنها از قبل دارای خانواده فرهیختهای هستند و روشن است
ً
که اگر در مدرسه چنین چیزهایی به دانش آموزان یاد داده شود تواناییها آنان صرفا
تکمیل خواهد شد چون از زمینههای الزم برخوردارند .ولی عدهای از دانش آموزان
ً
هم هستند که در خانواده اصال چنین چیزهایی را نیاموختهاند و به تعبیری خانواده
فقیری داشتهاند .وظیفه نظام آموزشوپرورش آن است که روی این دانش آموزان
بیشتر کار کند .به آنان بیشتر آموزش بدهد تا همپای دانش آموزان دسته اول شوند.
امری که برخی آنرا تبعیض مثبت میدانند .نظام آموزشوپرورش باید وضعیت را
عادالنه پیش ببرد تا درنهایت دانش آموزان با تواناییهای مشابهی دوره تحصیل را
بهاتمامبرسانند.
نظر بوردیو آن بود که نظام آموزشی فرانسه چنین نیست .درواقع نابرابری موجود
در نظام آموزشی باعث میشود تا فقرا ،با فرهنگ حاکم بر خانوادههای فقیر وارد و
با همان فرهنگ خارج شوند .خانوادههایی که پولدارترند یا به تعبیر بوردیو سرمایه
اقتصادیوفرهنگیبیشتریدارندفرزندانخودرابهمدارسدرجهیکمیفرستند
و خانوادههای کمدرآمد به مدارس ضعیف تر .نتیجه آنکه وارثان اقتصاد ،هنر
و سیاست همچنان وارث و مدعی این عرصه میمانند و وارثان فقر هم همچنان
فقر را به نسل بعد از خود منتقل میکنند .نابرابری از طریق مدرسه مدام بازتولید
میشود.
ً
آنچه بوردیو چند دهه قبل در خصوص نظام آموزشی کشور فرانسه گفت ظاهرا به
شکل زیرپوستی در کشور ما در حال وقوع است .متأسفانه در کشوری که در قانون
اساسیاش بر آموزش رایگان تأکید شده است روزبهروز شاهد طبقاتی شدن امر
آموزش هستیم .نکته جالب آنکه در مدارس دولتی هم شاهد طبقاتی شدن هستیم
و مسئله فقط مدارس خصوصی/دولتی نیست .برخی از مدارس دولتی هم که در
مناطقمرفهنشینشهرهاقراردارندبادریافتمستمرهزینهازوالدینتالشمیکنند
خدمات ویژهای به دانش آموزان ارائه دهند .و دراینبین آنچه مشهود است :
مدرسه در ایران بهتدریج تبدیل به سیستم تثبیت نابرابریهای اجتماعی میشود.
ژنهای مرغوب که در خانوادههایی با سرمایه فرهنگی و اقتصادی باال رشد میکنند
به مدارس مطلوب میروند و میشوند وارثان اقتصاد و هنر ،و ژنهای نامرغوب که
والدین مرغوبی ندارند به مدارس ضعیف میروند و میشوند وارثان فقر!
سخنپایانی:مراقبباشیم.برخیازاینمدارسچنینبهوالدینالقاءمیکنندکه
پدر و مادر خوب بودن یعنی کسی که چنین خدمات گران قیمتی را برای فرزندانش
فراهمکند.
جامعه شناس
فردینعلیخواه*

برای غلبه بر توطئه ها ،روابط دوستانه ایران و ترکیه تقویت میشود

رییس جمهوری با بیان اینکه مرزهای ایران
وترکیه همواره مرزهای صلح و دوستی بوده است،
گفت:ایرانوترکیهبعنواندوقدرتبزرگمنطقهای
همواره در معرض دشمنیها و کینه توزیهایی
بودهاند و راهی جز تقویت روابط دوستان برای غلبه
بر این توطئهها وجود ندارد.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی روز
سه شنبه در ششمین اجالس شورایعالی همکاری
راهبردی ایران و ترکیه خطاب به همتای ترکیهای
خود گفت :از اینکه امروز فرصتی در اختیار ما
قرار گرفت تا بار دیگر با جنابعالی و همکارانتان در
روند همکاریهای دو کشور فرصت گفت و گویی

داشته باشیم ،بسیار خرسند هستم و خداوند بزرگ
را شاکرم.
رییس جمهوری گفت :الزم می دانم مراتب
همدردی خودم را نسبت به عزیزانی که در کشور
ترکیه از رنج کرونا در مشکل هستند ،اعالم کنم.
به روح عزیزانی که در اثر کرونا از دست رفتهاند،
تقاضای شادی روحشان را داشته باشم و برای افراد
بستری تقاضای شفای عاجل داشته باشم و از
خداوند بخواهم که دو ملت ایران و ترکیه و همه ملل
جهان از این ویروس خطرناک نجات پیدا کنند و در
آینده نزدیک همه ما بتوانیم برای پایان این ویروس
جشن و شادمانی داشته باشیم.

روحانی افزود :همین ویروس باعث شد که امروز
نتوانیم در تهران خدمت شما و همکارانتان باشیم و
برای پیشبرد روابط در فضای مجازی حضور امروز
باهم گفت و گو داشته باشیم .امیدوارم روز پایان این
ویروس بازهم شاهد حضور جنابعالی و همکارانتان
در تهران باشیم.
وی گفت :روابط دو کشور دوست ایران و ترکیه
در طول تاریخ بر پایههای بسیار مستحکمی
بنیانگذاری شده و وقوع حوادث تلخ و ناگوار هم
هرگز نتوانسته گزندی به روابط دو کشور برادر و
دوست وارد کند و روابط دو کشور بر مبنای حسن
همجواری و ارزشهای مشترک فرهنگی و احترام
متقابل و همچنین توجه به منافع مشترک دو کشور
و ثبات ،امنیت و صلح در منطقه بوده است.
روحانی اظهارداشت :مرزهای دو کشور
خوشبختانه همواره مرزهای صلح و دوستی
بوده و دو دولت به ویژه در هفت سال گذشته
تالش دو دولت بر مبنای توسعه روابط دوجانبه و
همکاریهایمنطقهایوبینالمللیبودهاست.
وی با بیان اینکه هر دو کشور در یک منطقه
بسیار حساس خاورمیانه قرار گرفتهایم ،گفت :دو
کشور دو قدرت بزرگ در منطقه هستند و همواره
دشمنیها و کینه توزیهایی نسبت به دو کشور
وجود داشته و امروز هم وجود دارد .راهی جز
تقویت روابط دوستانه دو کشور برای غلبه بر این
توطئههاوجودندارد.
رییس جمهوری گفت :من بسیار امیدوارم که
نشست مشترک امروز ما و توافقاتی که خواهیم
کرد ،برای روابط دوجانبه مثمرثمر و سازنده باشد

غالمرضاظریفیان:

امیدوارم طرح اصالح قانون انتخابات پروژه نباشد
استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصالحطلب با اشاره به اقداماتی که میگوید مجلس
در جهت افزایش اختیارات شورای نگهبان و تغییر وضعیت اثرگذاری رای مردم در
انتخابات مختلف ،در دست دارد اظهار داشت :امیدوارم اقدامات مجلس در اصالح
طرحقانونانتخاباتریاستجمهوری،شورایشهروهیاتنظارتبررفتارنمایندگان
پروژه طراحی شده نباشد.
برای بررسی طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری با «غالمرضا ظریفیان»
استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصالح طلب گفتوگو کردهایم.
مجلس و شورای نگهبان باید حافظ قانون اساسی باشند
ظریفیان در پاسخ به این پرسش که طرح اصالح قانون انتخابات اگر تبدیل به قانون
شود چه پیامدهایی خواهد داشت ،گفت :این طرح یکی از اصول قانون اساسی را
که قانون مادر است مورد تحدید قرار داده است .قانون شدن این طرح آسیب جدی
به اساس و بنیان نظام جمهوری اسالم میزند .جمهوری اسالمی دو اصل مهم دارد؛
جمهوریتاصلاولوظرفایننظاماست.جمهوریاسالمیتکیهاساسیوبنیادین
به آرای مردم و انتخاب مردم دارد و ما متاسفانه میبینیم که این ظرف به لحاظ نظری
و هم به لحاظ عملی تدریجا به شدت ظرف کوچکی شده است و نقش مردم در تعیین
سرنوشت خود و تعیین کسانی که مورد پسند آنان برای اداره جامعه هستند محدودتر
شده و این محدود شدن ادامه دارد.
وی ادامه داد :اسالم هم محتوای نظام جمهوری اسالمی را تشکیل میدهد و این
دو اصل نباید همدیگر را نفی و محدود کنند .به هرحال مردم به این دو اصل به عنوان
رکن اساسی و بنیادین نظام جمهوری اسالمی رای دادند .هر تالشی که بخواهد یکی
از این دو اصل را تضعیف کند که متاسفانه ما در گذشته هم شاهد این تالشها بودیم
نظامجمهوریاسالمیراتضعیفومحدودمیکند.اتفاقاهمنمایندگانمجلسوهم
شورای نگهبان باید مراقب این امر باشد .اگر به این دو اصل آسیب وارد شود به بنیان
های نظام آسیب وارد میشود و طرح اصالح قانون انتخابات با نگاه محدود کننده
تدوین شده است.
تشخیص موارد مصرح در اصل ۱۱۵با عرف امکانپذیر است
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه باید مالکهای مصرح در اصل  ۱۱۵قانون

اساسی را ارزیابی کرد ،هم بیان داشت :بسیاری از این امور عرفیاند .در واقع عرف
جامعه تشخیص میدهد که فردی این صفات را دارد میباشد یا اینکه فاقد صفات
است.عرف حقوقدانها ،عرف مدیران و عرف جامعه تشخیص میدهد که فردی
رجل سیاسی محسوب میشود یا خیر .قرار دادن عبارتهای محدود کننده برای
تشخیص و ارزیابی این موارد ممکن است انتخابات را دستخوش سلیقههای خاص
قرار دهد.
ظریفیان در گفتوگو با ایرنا ادامه داد:به نظر من بحث شهرت ،مدیریت و مواردی
از این دست در عرف جامعه مفهوم دارد و مشخص است که مثال وقتی از فرد مدیر
صحبت میکنیم چه تعریفی را در ذهن داریم .هر چقدر این موارد را مضییق کنیم
در واقع خودمان را از عرف حقوقی ،مدیریتی و اجتماعی دور میکنیم .این امر باعث
میشود کهدستخودمانراببندیم وبعد ممکناست کهبا تنگناهایانتخاباتیروبرو
شویم و بعد هم دچار سلیقههای خاص شویم.
جریانی نقش مردم در اداره کشور را نمیپذیرد
این فعال سیاسی اصالحطلب سپس با اشاره به طرحهای مختلف نمایندگان
مجلس یازدهم برای افزایش اختیارات شورای نگهبان و کاهش اختیارات نهادهای
انتخاباتی ،گفت :امیدوارم که این اقدامات حداقل برای بخشی از نمایندگان
پروژههای تعریف شده نباشد .بههرحال یکی از جریاناتی که در کشور وجود دارد .نگاه
خاص و کامال محدود و ویترینی به مسئله جمهوریت و نقش مردم دارد .در واقع اساسا
برای خود مردم ساالری ذی نفسه مشروعیت و موضوعیتی قائل نیست.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد :در حالی که اگر به نگاه بنیانگذار جمهوری
اسالمی برگردیم و در ادبیات ایشان جستجو کنیم و همچنین به نظرات نویسندگان
و شارحان قانون اساسی توجه کنیم ،در مییابیم که مسئله جمهوریت و نقش مردم
در تعیین سرنوشت خودشان یکی از بنیانهای مشروعیتساز است .با وجود این
نگاه امام جریانی از اول انقالب با نقش و رای مردم مخالف بود .این جریان در مقطعی
فرصت پیدا کرد که بخشی از قدرت را هم به دست بگیرد .در حال حاضر تالش
میکندکهنگاهخودراعملیکند.مجلسوشوراینگهبانبایدمراقبتکنندتااصول
بدیهی و بنیادین قانون اساسی دچار خدشه نشود.

سیدمحمودمیرلوحی:

اصالحطلبانتنهانمایندهآرایخاکستریجامعههستند

عضو شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصالح
طلبان ،تنها نماینده آرای خاکستری و متفاوت را
اصالح طلبان عنوان کرد و گفت :اصولگرایان فکر
میکردند با بریدن قشر خاکستری از اصالحطلبان،
آنهابهسمتاصولگرایانمیروندولیتجربهانتخابات
گذشته نشان داد این قشر هرگز به اصولگرایان روی
خوشنشاننمیدهند.
سید محمود میرلوحی در گفتوگو با ایرنا اظهار
کرد :بخشی از اصالحطلبان مثل اصولگراها
میاندیشند ولی بخشی از آنها هم اصل را بر نظر
مردم میگذارند و سرمایه اجتماعی را به عنوان
مهمترینرکنجمهوریتومشارکتمیدانند.
عضو شورای شهر تهران افزود :در گذشته به این
شکل بود که اگر  ۲۰درصد مردم به اصالحطلبان و
 ۲۰به اصولگرایان رای میدادند ،بقیه رای دهندگان
با توجه به شرایط به شخصی رای میدادند که
وعدههایشبهخواستههایآنهانزدیکتربود.
میرلوحی ادامه داد :قشر سرگردان و خاکستری،
در حال حاضر تمایلی به رای دادن ندارد .مگر
اینکه شرایطی حاکم شود و همه بتوانند بهطور برابر
در انتخابات شرکت کرده و برنامه خود را در معرض
قضاوت عامه قرار دهند به طوری که مردم قانع شوند
ارادهای برای پیگیری مطالبات آنها وجود دارد .در
این صورت است که خاکستریها جهت گیری خود
رامشخصمیکنند.
مشارکت حداکثری نیاز امروز کشور است
میرلوحی گفت :انتخابات اسفند  ،۹۸شیوع
ویروس کرونا ،شرایط عمومی کشور و اتفاقاتی که در
منطقه و سطح جهان در حال رخ دادن است؛ نشان
میدهد ما شرایط خاص ،ویژه و حساسی را در پیش
رو داریم و این سوال مطرح میشود که ارادهای برای
باال بردن نرخ مشارکت وجود دارد یا قرار است مدل
انتخابات اسفند  ۹۸تکرار شود و اقلیتی بر مشارکت
حداکثریترجیحدادهشوند؟
این فعال اصالح طلب افزود :اخبار و نشانهها
مختلفی وجود دارد .گاهی از برخی مواضع ،تکرار
اتفاق دوم اسفند  ۹۸استنباط و بعضی مواقع هم
نشانههایی از تجدید نظر و گشایش دیده میشود.
میرلوحی ،مشارکت حداکثری را نیاز امروز کشور
ارزیابی کرد و با بیان اینکه گرهها و مشکالت کشور

با حضور یک جریان گشوده نمیشود ،گفت:
اصولگرایان تمایل دارند انتخابات بعدی به شیوه
اسفند  ۹۸برگزار شود .آنها مشارکت ،شور و هیجان
مردم در سالهای  ۹۴ ،۹۲و  ۹۶را فراموش نکرده اند
به همین دلیل بقای خود ر ا در مشارکت  ۲۰تا ۲۵
درصدیمیبینند.
میرلوحی گالیه مردم از اصالح طلبان را یکی از
عوامل کاهش نرخ مشارکت در انتخابات گذشته
دانست و با طرح این پرسش که این گالیه از کجا
نشأت میگیرد ،یادآور شد :این سوالی است که باید
به آن پاسخ داد .مردم میگویند شما به وعدهها عمل
نکردید .به همین دلیل از صندوق رای ناامید شدهاند
و تمایلی به مشارکت ندارند.
این فعال سیاسی بیان کرد :بعد از انتخابات
سال  ۹۶و انتخاب اعضای شورای شهر تهران،
جوانان زیادی با انگیزه آماده کمک به شورای شهر
بودند ،پیشنهاد میدادند و نهاد شورا را از آن خود
میدانستند اما اکنون دیگر ناامید شدند .این در
حالی است که اصالحطلبان شورای شهر تهران برای
محور قرار دادن شهر و اصالح نواقص گذشته نهایت
تالش خود را کردند .لذا ناراحتی مردم و بدنه حامی
اصالحطلبانازمشکالتبزرگتریناشیمیشودکه
در کشور به وجود آمده است.
وی،ریشهمشکالتاقتصادی،سیاسی،اجتماعی
و فرهنگی را بی برنامگی در سطح کالن توصیف کرد
ً
و افزود :گروهی عمال اصالحطلبان را از بدنه رای و
حامیان خود جدا کردند و به مطالبه گرانی تبدیل
شدهاند که با هیچ جریانی ارتباط برقرار نمیکنند
و در هیچ انتخاباتی شرکت نخواهند کرد .بنابراین
اگر مشکالت حل نشود با چنین وضعیتی کشور با
چالشهای جدی مواجه می شود.
این فعال اصالحطلب گفت :در یک انتخابات آزاد
و رقابتی که هر کس حق داشته باشد به گزینه خود
رای دهد حتی اگر رادیکالترین نامزد جناح رقیب
هم رای بیاورد باید به آن احترام گذاشت و به آنها
کمک کرد .همه باید بتوانند داوطلب شوند و همه
بایدمیاننامزدهاگزینهمطلوبخودراداشتهباشند.
اصالح طلبان در پی نامزد اجاره ای برای ۱۴۰۰
نیستند
میرلوحی درباره استراتژی اصالح طلبان در

انتخابات ،گفت :دو دیدگاه در اصالحطلبان وجود
دارد ،یکی دیدگاه آنهایی است که در انتخابات
اسفند  ۹۸لیست دادند و شرکت کردند ،آنها
معتقدند با همان فرمان و رویکرد در انتخابات۱۴۰۰
هم شرکت کنند .مشاهده کردیم در اسفند  ۹۸آنها
نتوانستند مردم را پای صندوقهای رای بیاورند.
عضوشورای مرکزی مجمع دانش آموختگان ایران
اسالمی ادامه داد :آنها از بقیه اصالحطلبان گالیه
دارند که اگر همه در تهیه لیست مشارکت میکردند،
مردم میآمدند .با وجودی که چند حزب با تابلوی
اصالحطلبی اقدام به تهیه لیست کردند ولی چون
تفکر اقناعی و نظرات مردم در آن رویکرد انتخاباتی
غایب بود ،نتیجهای به همراه نداشت .رییس دولت
اصالحات در این به صراحت اعالم کرد که اگر من
هم از مردم بخواهم در انتخابات شرکت نمیکنند.
میرلوحی درباره سرخوردگی رای دهندگان
خاطرنشان کرد :دیدگاه دوم مربوط به شورای
عالی سیاست گذاری جبهه اصالح طلبان است.
آنها به این جمعبندی رسیدند که با این شیوه
لیست ندهند و تاکنون دیدگاه آنها تغییری نکرده
است .لذا جز افراد و احزابی که در اسفند  ۹۸لیست
دادند ،دیگر اصالحطلبان طرفدار حمایت از نامزد
غیراصالحطلب و به اصطالح اجارهای در ۱۴۰۰
نیستند.
عضو شورای شهر تهران گفت :خرد جمعی
اصالحطلبان میگوید در آزمونی که شکست آن از
پیش معلوم است شرکت نکنند .در انتخابات اخیر
مجلس بخشی از اصالحطلبان مدلی بینتیجه را
استفاده کردند و نتیجه نگرفتند پس این شیوه نباید
تکرارشود.
وی ،مشارکت قابل قبول مردم در انتخابات ۱۴۰۰
را در گرو اطمینان خاطر آنها از اصالح اوضاع کنونی
دانست و عنوان کرد :در این باره هر چه بخواهیم
استدالل کنیم ،افکار عمومی از ما نمیپذیرد.
میرلوحی گفت :اسفند  ۹۸در کنار مردم قرار
گرفتیم .همین بهتر که نیامدیم و اگر الزم باشد تا
بهبود شرایط انتخابات صبر میکنیم ،اینطور نیست
که تصور کنیم اگر  ۱۴۰۰را از دست دهیم فرصتی
دیگری نخواهیم داشت بنابراین باید شاهد آثار
عملکردمجلسیازدهمبود.

رهبر انقالب اسالمی درپیامی در پی اهانت نشریه فرانسوی به ساحت
مقدسپیامبراعظم(ص):

محکوم نکردن این جرم بزرگ به بهانه
آزادیبیانعوامفریبانهاست

حضرت آیتاللهخامنهای در بیانیهای ،اهانت اخیر یک نشریه فرانسوی به ساحت
ّ
ّ
نورانی پیامبر اعظم صلیاللهعلیهوآل هوسلم را محکوم و با اشاره به سیاستهای
ضداسالمیصهیونیستهاودولتهایاستکباریوهمچنیناهدافآنهابرایمنصرف
کردن ذهن ملتها از نقشههای شوم برای غرب آسیا ،تأکید کردند :ملتهای مسلمان
ضمن حفظ هوشیاری هرگز دشمنیهای سیاستمداران و سردمداران غربی نسبت
به اسالم و مسلمین را فراموش نکنند.
متن بیانیه رهبر انقالب اسالمی به شرح زیر است:
بسمهتعالی
گناه بزرگ و نابخشودنی یک ّ
نشریهی فرانسوی در اهانت به چه رهی نورانی و
ّ
قدسی حضرت رسول اعظم (صلی الله علیه و آله) بار دیگر عناد و کینهی شرارتبار
دستگاههای سیاسی و فرهنگی دنیای غرب با اسالم و جامعهی مسلمانان را
آشکار ساخت .بهانهی آزادی بیان برای محکوم نکردن این جرم بزرگ که از سوی
ً
برخی سیاستمداران فرانسوی گفته شده کامال مردود و غلط و عوامفریبانه است.
ً
عمیقا ّ
اسالمی صهیونیستها و دولتهای استکباری عامل اینگونه
ضد
سیاستهای
ِ
ُ
حرکتهای دشمنانه است که هر چند یکبار بروز مییابد .این حرکت در این برههی
ّ
زمانی میتواند ،نیز به انگیزهی منصرف کردن ذهن ملتها و دولتهای غرب آسیا از
نقشههای شومی باشد که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای این منطقه در سر دارند.
ّ
ملتهای مسلمان بویژه کشورهای غرب آسیا ،ضمن حفظ هوشیاری در مسائل این
ّ
منطقهی حساس ،باید هرگز دشمنیهای سیاستمداران و سردمداران غربی نسبت
به اسالم و مسلمین را فراموش نکنند.
والله غالب علی امره
ّ
سیدعلیخامنهای
۱۸/۶/۹۹
عزتاللهضرغامی:

برخی نیروهای انقالب به
«خود شاقولپنداری» دچار شدهاند

عضو شورایعالی انقالب فرهنگی ،با ابراز نگرانی از «ریزشها و رویشها» ،خود
شاقول پنداری را عادت بدی دانست که برخی نیروهای انقالبی به آن دچار شدهاند
و در ادامه گفت :تنگ کردن دایره خودیها ،پایان ندارد و امروز انقالبیترین نیروهای
ارزشی به دنبال مرزبندی با هم هستند.
عزت الله ضرغامی در نشست این تشکل اصولگرا گفت :در مورد مهمترین مسائل
جامعه چون نقدینگی ،نظام بانکی ،سهولت کسب و کار ،موانع تولید ،کنترل واردات
و اصالح نظام تجارت خارجی ،مسکن و خصوصی سازی و  ...جلسات متعددی
با کارشناسان حوزههای متفاوت اجرایی و دانشگاهی داشتهام .برخی نظرات
کارشناسان اقتصادی  ۱۸۰درجه با هم متفاوت است .رییس پیشین صدا و سیما
افزود :تفکر مهندسی میتواند بهترین جمع بندی را انجام داده و راه حل بهینه را با
قاطعیت انتخاب و اجرا کند و در این میان جامعه اسالمی مهندسین به عنوان یک
حزب متشکل از مهندسین توانمند میتواند این نقش را به خوبی در جبهه انقالب
ایفا کند .ضرغامی یادآور شد :امروز کار فرهنگی یعنی سازندگی ،یعنی ارائه خدمات
ضروری به مردم ،مدرسه سازی ،آبرسانی ،آموزش ،بهداشت در نقاط محروم و دور،
عین کار فرهنگی است .وی ،وفاق و نزدیک کردن آحاد مردم و خواص جامعه را از
ضروریات حل مشکالت جامعه عنوان کرد و گفت :کشور با تفرقه ،اختالف و درگیری
جناحی و حزبی به جایی نمیرسد .تعریف رهبر معظم انقالب از «خودی» الگوی
مناسبی برای تحقق این راهبرد است.
انقالبیترین نیروهای ارزشی در پی مرزبندی با هم هستند
ضرغامی با ابراز تاسف از برخی کج سلیقگیها اظهار داشت :تنگ کردن دایره
خودیها ،پایان ندارد .امروز انقالبیترین نیروهای ارزشی به دنبال مرزبندی با هم
هستند .آن هم بر سر عناوینی که با گفتگو و همدلی به راحتی حل میشود .گفتگو
و مدارا با جدی ترین منتقدان درون نظام میتواند به رفع سوء تفاهم با کاهش کینه و
نفرت و هماهنگی حداقلی برای پیشبرد اهداف نظام منجر شود.
این فعال اصولگرا ،خود شاقول پنداری را عادت بدی دانست که برخی نیروهای
انقالبی به آن دچار شدهاند و در ادامه گفت :همیشه نگران «ریزش های رویشها»
بوده ام و در جلسات درونی جبهه انقالب نسبت به آن هشدار داده ام.
رییسکمیسیونعمرانمجلسخبرداد:

خانههای خالی از سکنه تا یک ماه دیگر
شناساییمیشوند

رییس کمیسیون عمران مجلس ،با بیان اینکه اخذ مالیات بر خانههای خالی
از سکنه سبب کاهش قیمت بازار مسکن میشود ،گفت :با حمایت وزارتخانهها
و دستگاهها تا یک ماه آینده تمام واحدهای مسکونی خالی از سکنه شناسایی
میشوند .محمدرضا رضایی کوچی درباره جلسه روز سهشنبه کمیسیون عمران
مجلس ،افزود :موضوع سامانه امالک و اسکان در این جلسه مورد بحث و بررسی
قرار گرفت .براساس قانون مالیات بر خانههای خالی ،در گام نخست باید واحدهای
مسکونی خالی شناسایی شوند و این اقدام با عملکرد خوب و مثبت وزارت راه و
شهرسازی محقق شد .رییس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد :با شناسایی
خانههای خالی از سکنه تاکنون مشخص شده که حدود ۲میلیون و ۵۰۰هزار واحد
جزء خانههای دوم یا بیشتر مالکان محسوب میشوند .از طرفی در شرایط کنونی
اطالعات ارائه شده از سوی مالکان در مرحله راستی آزمایی قرار دارد و امیدواریم با
حمایت سایر وزارتخانهها و دستگاهها تا یک ماه آینده تمام واحدهای مسکونی خالی
از سکنه شناسایی شوند .سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اخذ
مالیات بر خانههای خالی از سکنه میتواند در تعدیل و کاهش قیمت بازار مسکن
نقش اساسی ایفا کند ،توضیح داد :دو فوریت طرح جهش تولید مسکن در نشست
فردا -چهارشنبه -مجلس اعالم وصول خواهد شد که این طرح نیز در صورت تصویب
کمک شایانی به مدیریت بازار خواهد کرد .رضایی کوچی خاطرنشان کرد :طرح
جهش تولید مسکن سه محور اساسی تأمین مصالح ساختمانی ارزان قیمت ،تأمین
اراضیرایگانوارائهتسهیالتمناسبساختداردکهمدیریتهریکازاینبخشها
میتواند موجب شکوفایی در بازار تولید و ساخت و ساز مسکن شود.
محمدجوادظریف:

تعاملفعالباهمسایگاناولویتاصلیماست

وزیر امور خارجه با اشاره به دیدار خود با وزیر خارجه هند در توییتر نوشت« :درباره
گسترش روابط دوجانبه و تجارت مذاکره کرده و در خصوص مسائل مهم منطقه به
تبادلنظرپرداختیم،تعاملفعالباهمسایگان،اولویتاصلیماست».
به گزارش روز سه شنبه اداره کل اطالعرسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه،
محمد جواد ظریف در حساب کاربری خود در توییتر نوشت« :با وزیر خارجه هند
درباره گسترش روابط دوجانبه و تجارت مذاکره کرده و در خصوص مسائل مهم
منطقه ای به تبادل نظر پرداختیم ».ظریف تصریح کرد« :از میزبانی همتای هندی
خود ،سوبرامانیام جایشانکار برای گفت وگوی امروز در تهران خرسندم .درباره
گسترش روابط دوجانبه و تجارت مذاکره کرده و در خصوص مسائل مهم منطقه به
تبادلنظرپرداختیموتعاملفعالباهمسایگان،اولویتاصلیماست».

سالمت 3

 شماره 5111ت و سوم 
چهارشنبه -نوزدهم شهریور ماه  -1399سال بیس 

چربی شکم و  6دلیل ناتوانی در آب کردن آن

زمانی که موضوع مواد مغذی برای کاهش وزن مطرح می شود ،فیبر یک ستاره
درخشان است .فیبر نه تنها به بهبود شرایط دفع مدفوع کمک می کند ،بلکه
عنصریکلیدیبرایپیشگیریازگرسنگیاست.
پس از ساعت ها ورزش در باشگاه و نظارت بر رژیم غذایی برای چندین ماه،
همچنان در تحقق هدف از بین بردن چربی سرسخت شکم خود ناموفق بوده اید؟
احساس ناامیدی شما قابل درک است ،اما نباید تالش های خود را متوقف کنید.
به نقل از "ایت دیس اگرچه بهرهمندی از شکمی صاف می تواند به افزایش حس
اعتماد به نفس در شما ،به ویژه هنگام حضور در مکان هایی مانند استخز یا کنار
دریا کمک کند ،اما باید به کاهش چربی اطراف اندام های داخلی بدن نیز توجه
داشتهباشیدزیرااینبرایسالمتشمااهمیتدارد.چربیاحشایینوعیچربیکه
اطراف اندام ها و بخش میانی بدن جمع می شود ،می تواند خطر ابتال به دیابت نوع
 2راافزایشدهدوهمچنینیکپیشبینبرایابتالبهشرایطیمانندبیماریقلبی،
فشار خون باال ،مقاومت به انسولین و برخی انواع سرطان است .در ادامه با شش
دلیل احتمالی ناتوانی در تحقق هدف کاهش چربی شکم بیشتر آشنا می شویم.
به میزانکافیفیبر محلولمصرفنمیکنید
زمانی که موضوع مواد مغذی برای کاهش وزن مطرح می شود ،فیبریک ستاره
درخشان است .فیبر نه تنها به بهبود شرایط دفع مدفوع کمک می کند ،بلکه
عنصری کلیدی برای پیشگیری از گرسنگی است .اگرچه هم فیبر محلول و هم
فیبر نامحلول برای سالمت انسان اهمیت دارند ،اما فیبر محلول برای کاهش
چربی شکم از جایگاه ویژه ای برخوردار است .فیبر محلول طی روند گوارش با

جذب آب به ماده ای ژل مانند تبدیل می شود که به احساس سیری برای مدت
زمانی طوالنیتر کمک می کند .مطالعه ای که در مرکز پزشکی ویک فارست
باپتیست انجام شد ،نشان داد که افزایش میزان فیبر محلول مصرفی روزانه فقط به
میزان 10گرم می تواند به کاهش 3.7درصد چربی احشایی منجر شود.
میوه هایی مانند سیب و حبوبات مانند لوبیا از منابع خوب برای فیبر هستند.
در شرایطی که سیب می تواند یک میان وعده راحت برای مصرف باشد ،لوبیاها را
نیز می توانید در ساالدها ،غذاهای سرخ کردنی یا پاستا اضافه کنید .برای کسب
بهترین نتایج در زمینه کاهش چربی شکم می توانید انجام  30دقیقه ورزش طی
دو تا چهار روز در هفته را مد نظر قرار دهید.
به نوشیدنی های شیرین و رژیمی اعتیاد دارید
نوشیدن نوشابه های گازداری چه از نوع عادی و چه رژیمی شاید یکی از عاداتی
باشد که کنار گذاشتن آن برای شما دشوار باشد .بنابر مطالعه ای که در نشریه
 Obesityمنتشر شد ،نوشابه های گازدار عادی و آبمیوه های صنعتی از جمله
مواردی هستند که با افزایش اندازه دور کمر و چربی شکم پیوند خورده اند ،در
شرایطی که نوشابه های رژیمی ارتباط با افزایش اندازه دور کمر ،شاخص توده
بدنی و درصد کلی چربی بدن را نشان داده اند.
اگر آب ساده جذابیتی برای شما ندارد می توانید مصرف چای سفید را به جای
نوشیدنی های شیرین یا نوشابه های رژیمی مد نظر قرار دهید .بنابر مطالعه ای که
در نشریه  Nutrition and Metabolismمنتشر شد ،این چای می تواند از تشکیل
سلول های چربی جدید پیشگیری کرده و به تجزیه چربی ذخیره شده در بدن

نیزکمککند.
تمریناتورزشینامناسبانجاممیدهید
تمریناتکاردیواگرچهبرایتقویتسالمتقلبمفیدهستند،اماشایدبهتنهایی
برای سوزاندن چربی ذخیره شده در قسمت میانی بدن شما کافی نباشند .برای
کاهش چربی شکم می توانید انجام تمرینات اینتروال با شدت زیاد و دوهای
سرعتی را مد نظر قرار دهید .بنابر مطالعه ای که در نشریه Medicine and
 Science in Sports and Exerciseمنتشر شد ،تمرینات دو سرعتی به کاهش
اندازه دور کمر کمک می کنند ،در شرایطی که تمرینات اینتروال با شدت زیاد
در مقایسه با تمرینات ورزشی با شدت کم نشان داده اند به سوزاندن چربی شکم
بیشترکمکمیکنند.
در حال پیر شدن هستید
با افزایش سن ،حتی اگر ورزش کنید و هوشمندانه غذا بخورید ممکن است
برای کاهش چربی های اضافه و وزن خود به تالش بیشتری نیاز داشته باشید .با
توجه به تحلیل رفتن استخوان ها و عضالت که با افزایش سن رخ می دهد ،آهنگ
سوخت و ساز بدن کندتر می شود و صاف نگه داشتن شکم چالش برانگیزتر می
شود.
ازمصرفغذاهایفرآوریشدهپرهیزکنید.باافزایشسن،تولیدانسولیننسبت
به مصرف غذاهای فرآوری شده سرشار از قند و نمک حساس تر می شود ،از این
رو ،احتمال این که بدن این کالری های را به شکل چربی ذخیره کند ،افزایش می
یابد .افزون بر این ،غذاهای فرآوری شده می توانند موجب التهاب در بدن شوند که
کاهش چربی مزاحم شکم را دشوارتر می کند .یک برنامه غذایی سالم و متعادل را
برای حفظ آهنگ مطلوب سوخت و ساز بدن خود دنبال کنید.
استرسدارید
در دنیای خارج ممکن است این گونه به نظر برسد که هر چیزی را زیر کنترل
دارید ،اما بدن خود را نمی توانید فریب دهید .حتی اگر زیر فشار عملکرد خوبی
داشته باشید ،بدن شما همچنان کورتیزول ترشح می کند که این هورمون استرس
می تواند موجب بزرگ شدن سلول های چربی و افزایش اشتها و ذخیره چربی،
به ویژه در قسمت میانی بدن شود .همچنین ،غذاهایی که هنگام استرس هوس
می کنید به طور معمول گزینه هایی سرشار از چربی و شکر هستند که می تواند به
افزایشهرچهبیشترچربیشکممنجرشود.
هنگامی که استرس دارید می توانید به جای خوراکی هایی مانند بستنی،
نوشیدن یک فنجان چای سیاه را مد نظر قرار دهید .مطالعات نشان داده اند که
این نوشیدنی می تواند نرخ ترشح کورتیزول را به حالت عادی باز گرداند که می
تواند به شما در مبارزه با چربی شکم کمک کند .هنگامی که منتظر هستید تا آب
به جوش آید می توانید چند ویدئو خندهدار تماشا کنید .مطالعات نشان داده اند
که خندیدن به کاهش استرس کمک می کند.
گوشت قرمز نامناسب را مصرف می کنید
در شرایطی که گوشت بدون چربی تهیه شده از دام هایی که با علف تغذیه شده
اند می تواند به کاهش وزن کمک کند ،اما برش های پر از چربی گوشت قرمز
اثری معکوس دارند .یک رژیم غذایی سرشار از گوشت های چرب با چاقی شکم
و افزایش اندازه دور کمر پیوند خورده است .برش های کم چرب گوشت از دام
های تغذیه شده با علف می تواند حاوی اسیدهای چرب امگا 3-دوستدار قلب
باشد که این مواد مغذی توانایی خود در کاهش التهاب در قسمت میانی بدن را
نشان داده اند.

معرفییکصبحانهیالغرکننده

صبحانهای که در عرض یک ماه الغرتان میکند

کرونا و خانهنشینی عالوه بر اینکه بسیاری از کارها را مختل
کرده،توانستهچندکیلوگرماضافهوزننیزرویدستخیلیها
ً
بگذارد .بنابراین احتماال شما نیز جزو این دسته باشید و به
دنبال روشهایی برای از بین بردن چند کیلو اضافه وزنتان
بگردید.
اگر دنبال رژیمهای الغری متعددی هستید بدانید که
صبحانه اهمیت ویژهای در رسیدن به تناسب اندام دارد.
بنابراین نباید به هیچ عنوان آن را حذف کرد و یا بیاهمیت
شمرد .چون این وعده غذایی برای عملکرد بدن در طول
روز بسیار پراهمیت است .اما متأسفانه این روزها به دلیل
مشغلههای کاری و غیره برخی افراد به یک فنجان قهوه یا
چای بسنده میکنند و یا ساعات ابتدایی روز را بدون مصرف
صبحانه به کار و فعالیت میپردازند؛ اما بدانید که این کار به
سالمتیبدنآسیبمیزند.چونعالوهبراینکهباعثافزایش
وزن میشود بلکه نتیجهای جز خستگی ،مشکل تمرکز یا
ناراحتیهای جسمی به دنبال ندارد .بنابراین اگر میخواهید
عالوه بر سرحال بودن کمی به تناسب اندامتان نیز نزدیک
شویدصبحانهرادریابید.دراینمطلبیکصبحانهخوشمزهو
مناسب داریم که اگر به همراه رژیم غذایی کم کالری و مصرف
میوه و سبزیجات همراه باشد میتواند شما را الغر کند .البته
همچنانتوصیهمیشودروزانهفعالیتبدنیرافراموشنکنید.
صبحانه در خدمت تناسب اندام
نتایج بررسیهای متعدد نشان میدهد افرادی که صبحانه
نمیخورند در مقایسه با افرادی که به این وعده اهمیت
میدهندبیشتردرمعرضاضافهوزنقرارمیگیرند.اگردنبال
دلیل هستید باید بدانید که صرف صبحانه باعث احساس
سیری در ادامه روز شده و این امر مانع از پرخوری و ریزهخواری
میشود .افرادی که صبحانه را حذف میکنند و بدون صرف
این وعده ضروری دنبال کار خود میروند اضطراب بیشتری
متحمل میشوند و عصبی هستند و در نهایت روزشان با
دریافت کالری بیشتر به اتمام میرسد .عالوه براین ،صبحانه

نخوردنمیتواندباعثافزایشواکنشبدننسبتبهانسولین
شده و این امر به ذخیره و انبار کردن چربیها و در نهایت چاقی
منتهیمیشود.امااگرمیخواهیدتناسباندامداشتهباشید
و سالم و سرحال بمانید مصرف صبحانه خوب اولین کاری
است که باید با گشودن چشمهایتان به آن فکر کنید.
صبحانه برای کسب انرژی و شادابی
خب بدون شک صبحانه عالوه بر هدف رسیدن به تناسب
اندام فواید دیگری نیز دارد .واقعیت این است که صبحانه
منبع انرژی است که قدرت و توان کافی به بدن میدهد تا
فعالیتهای روزمره را به انجام برساند .زمانی که صبحانهای
سالم و مقوی میل میکنیم مغز به بهترین شکل به فعالیت
میپردازد و ما با تمرکز بیشتری به انجام وظایف روزانه
میپردازیم .عالوه براین ،صبحانه خوب انرژی کافی برای
عضالت را نیز تأمین میکند و باعث افزایش راندمان فیزیکی

و کاهش احساس خستگی در طول روز میشود.
صبحانهایباجویدوسروکفیربرایالغریدریک ماه
صبحانههایسالممتعددیوجوددارندکهبرایتأمینانرژی
بدن و رسیدن به تناسب اندام مناسب هستند .بنابراین اگر
یک صبحانه سالم در کنار یک رژیم غذایی متعادل و فعالیت
بدنی منظم قرار گیرد تأثیر زیادی در کاهش وزن و تناسب اندام
خواهدداشت.
افرادی که صبحانه را حذف میکنند و بدون صرف این وعده
ضروری دنبال کار خود میروند اضطراب بیشتری متحمل
میشوند و عصبی هستند و در نهایت روزشان با دریافت کالری
بیشتربهاتماممیرسد
ما در اینجا قصد داریم یک نوع صبحانه خاص را معرفی کنیم
که به شما کمک میکند در عرض یک ماه حدود  4کیلوگرم
وزن کم کنید .البته الزم است که این صبحانه را به مدت یک

ماه و به طور روزانه میل کنید .در کنار آن نیز رژیم غذاییتان
سرشار از میوه و سبزیجات و در عین حال کم کالری باشد.
این صبحانه بسیار سالم بوده و در عرض چند روز مصرف
نتایج مثبتی به همراه دارد .عالوه براین میزان زیادی ویتامین
و مواد معدنی وارد بدنتان میکند .همچنین به زیبایی پوست
و موهایتان نیز کمک میکند .شما با صرف این صبحانه
میتوانید سوخت و ساز بدنتان را باال ببرید که این امر به
کاهش وزن منجر میشود.
اگر بخواهید این صبحانه را به مدت یک ماه و به طور روزانه
مصرف کنید اثرات آن را در رفع موارد دیگری مانند مشکالت
روده ،پاکسازی بدن و دفع مواد سمی نیز شاهد خواهید بود.
مواد الزم برای صبحانه الغرکننده:
کفیریاماستکمچرب 300میلیلیتر
جوی دو سر 2قاشق چایخوری
تخم کتان آسیاب شده 1قاشق چایخوری
پودر کاکائو 1قاشق چایخوری
آلو خشک  5تا  7عدد
روش تهیه و مصرف:
آلو خشکها را داخل ظرف حاوی  100میلیلیتر آب
جوش بریزید .در ظرف را بگذارید و اجازه دهید  5تا  10دقیقه
استراحتکند.
در یک ظرف دیگر جوی دوسر ،تخم کتان آسیاب شده و
کاکائو را مخلوط کنید .سپس کفیر را اضافه کرده و به خوبی
هم بزنید تا مواد به خوبی مخلوط شوند.
حاال زمان آن رسیده است تا آلوخشکها را از آب در بیاورید.
آلوها را له کنید و به مواد اصلی صبحانه اضافه کنید.
دوباره مواد را به خوبی مخلوط کرده و داخل یخچال قرار
دهید.
بهتر است صبحانهتان را از شب قبل آماده کنید تا صبح
به راحتی آن را مصرف کنید .اگر یبوست داشته باشید این
صبحانه برایتان ایده آل است.

والدیننگرانبدغذاییکودکانپیشدبستانینباشند
عضو انجمن تغذیه ایران گفت :باید والدین این نکته را در نظر داشته باشند
که دوره پیش دبستانی بخشی از سیر تکاملی کودک و گذراست براین اساس
نبایدنگرانبدغذاییآنهاباشند.
سید ضیاءالدین مظهری عضو انجمن تغذیه ایران :والدین می توانند انواع
غذاها را به کودک عرضه کنند و قادرند محدودیتهایی برای رفتارها و عادات
غلط تغذیهای او قائل شوند.
وی اضافه کرد :دوران پیشدبستان دوران دشواری برای والدین است چرا که
آنها نگران کاهش اشتهای کودک خود هستند و جدال بر سرغذا خوراندن به
کودک ،جدالی بیحاصل است .هیچ کودکی را نمیتوان به زور وادار به غذا
خوردن کرد.
مظهری افزود :در این مرحله از دوران زندگی ،ایجاد تنوع غذایی و همچنین
تهیه مواد غذایی مغذی و سالم برای کودک بهترین راه تامین نیازهای تغذیهای
وی است و توسل به زور و اجبار نه تنها فایدهای نخواهد و باعث می شود کودک
از غذا نخوردن به عنوان حربهای برای مقابله با والدین خود استفاده کند.
این متخصص تغذیه با بیان اینکه کودکان پیشدبستانی اشتهای متغیری
دارند و حجم معده آنها نیز کم است ،افزود :بهتر است غذای آنها را در حجم
کم ،اما در وعدههای مکرر در طول روز تهیه کرد و کودک پیشدبستانی به جزء
وعدههای اصلی غذا نیاز به میان وعدهها هم دارد .این میانوعدهها باید حاوی

مواد مغذی باشند و از نظر زمانی طوری به کودک داده شوند که در عین کمک
به دریافت کامل مواد غذایی روزانه ،باعث بیاشتهایی و اختالل در صرف
وعدههایاصلیغذانشوند.
کمبود ید و آهن مهمترین مشکالت تغذیهای در کشور
این متخصص تغذیه افزود :کمبود ید و آهن از مهمترین مشکالت تغذیه
بویژه در کودکان کشور است و این کمبودها باعث میشود در آینده افراد مولد
و خالق نباشند.
مظهری ادامه داد :تحقیقات نشان میدهد که اگر با اضافه کردن آهن به
رژیم غذایی ،کاهش کم خونی تا میزان دوسوم مبتالیان جبران شود ،در مدت
هفت سال ۳/۲میلیارد دالر بهرهوری بوجود می آید.
وی با بیان اینکه مصرف آهن باعث کاهش میزان ابتال به بیماریها و بهبود
قدرت تمرکز ذهنی کودکان کم خون میشود ،گفت :در چند دهه اخیر در
ی مانند روغن،
کشورمان تخصیص یارانههای غیرهدفمند به محصوالت غذای 
برنج ،شکر و دیگر درشت مغذیها ،ضمن بر هم زدن الگوهای غذایی سنتی،
شیوع چاقی و بسیاری دیگر از مشکالت تغذیهای را به دنبال داشته است.
مظهری ادامه داد :این مساله با توجه به الگوپذیری کودکان از برنامه غذایی
خانواده ،توانسته است عادات غذایی ناصحیحی در آنها ایجاد کند و هنوز
استفاده از کارت پایش رشد چندان جدی گرفته نمیشود.

سرماخوردگی کودکان را از التهابات
شدیدکروناایمنمیکند

یدهد کودکانی که پیش از این به سرماخوردگی
نتایج یک مطالعه جدید نشان م 
مبتال شدهاند  ،دارای آنتی بادی هایی هستند که از ابتالی آنها به یک وضعیت
فوق التهابی ناشی از کرونا به نام «سندروم التهابی چند سیستمی»()MIS-C
پیشگیریمیکند.
به گزارش روزنامه دیلی میل« ،سندروم التهابی چند سیستمی»( ) MIS-C
بیماری نادری است که بر اثر عفونت با ویروس کرونا ۲-SARS-CoVیعنی همان
پاتوژنی که مسئول ابتال به همه گیری فعلی کووید ۱۹-است ،ایجاد می شود.
عالیم سندرم التهابی چند سیستمی ،شامل بثورات پوستی  ،تب و درد شکم و
همچنینالتهابملتحمه،سرفهوسردرداست.
تحقیقات نشان می دهند که سندرم التهابی چند سیستمی در کودکان با
بیماری کووید ۱۹-و هم با بیماری کاوازاکی متفاوت است .با این حال ،اطالعات
ً
اندکی در مورد اینکه چرا بعضی از کودکان ،تقریبا یک ماه پس از آلوده شدن به
ویروس کرونا ،دچار عالیم MIS-Cمی شوند ،مشخص شده است.
اکنون محققان موسسه «کارولینسکا» در سوئد در این مطالعه خون کودکان
سالم را با نمونه خون  ۱۳کودکان مبتال به  MIS-Cو  ۲۸کودکان مبتال به بیمارای
کاوازاکی مقایسه کردند .نتایج این آزمایش خون نشان داد که کودکان مبتال به
 MIS-Cفاقدآنتیبادیهاییعلیهسرماخوردگیمعمولیهستند.
محققان در این مطالعه به دنبال شواهدی از وجود آنتیبادی هایی علیه
کروناویروس های  HKU۱و بتاکورونا ویروس  ۱بودند که هر دو عامل ایجاد
سرماخوردگی معمولی هستند .آنها مشاهده کردند که بر خالف کودکان مبتال
به بیماری کاوازاکی و کودکان مبتال به وضعیت خفیف کووید ،۱۹-کودکانی که به
 MIS-Cمبتال شدند فاقد آنتی بادی علیه سرماخوردگی بودند.
آنها می گویند ،ممکن است آنتی بادی هایی که پس از عفونت سرماخوردگی
معمولی ایجاد می شوند در کنترل و پیشگیری از ابتال به  MIS-Cنقش داشته
باشند.
دکتر «پتر برودین»  ،نویسنده اصلی این تحقیق  ،به خبرنگار روزنامه دیلی میل
گفت که در حال حاضر هیچ راهی برای تأیید این نظریه وجود ندارد که ایمنی در
برابر سرماخوردگی به واسطه آنتی بادی ها ،از ابتال به MIS-Cپیشگیری می کند
 ،اما به نظر می رسد این نظریه درست باشد.
وی افزود :این واقعیت که ایمنی در برابر کروناویروس ناشی از سرماخوردگی
معمولی ،معموال کوتاه مدت است و این واقعیت که  MIS-Cبه طور معمول در
نوجوانان بروز می کند و نیز یافته های این مطالعه مبنی بر اینکه بیماران مبتال به
،MIS-Cتنهاگروهفاقدآنتیبادیهایکروناویروسسرماخوردگیهستند،همه
این احتمال را نشان می دهند که برخورداری از این آنتی بادی هایی می تواند از
ابتال به  MIS-Cپیشگیری کند.
وی معتقد است آنتی بادی ویروس کرونا  CoVناشی از سرماخوردگی و سلول
های  Bتولید کننده آنها ،ممکن است ویروس  ۲-SARS-CoVرا تشخیص داده
و به آن متصل شوند .به اعتقاد این محقق ،چنین رویدادهایی به سیستم دفاعی
بدن فرصت مناسبی برای دفاع در برابر ویروس میدهد و ممکن است واکنش آنتی
ً
بادی کارآمدتری را ایجاد کند که مستقیما بر خنثی سازی این ویروس جدید تمرکز
دارند.
استاددانشگاهعلومپزشکیتهران؛

ریسکسکتهقلبیدربیماراندیابتی
 ۲تا  ۴برابر افراد عادی است

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ،نسبت به افزایش خطر ابتال به مشکالت
قلبی و عروقی در بیماران دیابتی ،هشدار داد.
محمدرضا مهاجری طهرانی ،درباره ارتباط دیابت و مشکالت قلبی و عروقی،
گفت :درمان دیابت در چند سال اخیر در جهان با تغییراتی همراه بوده است به
ً
طوری که قبال فقط به موضوع کنترل قند در بیماری دیابت توجه میشد ،ولی
امروزهکاهشریسکفاکتورهایقلبیوعروقینیزمدنظراست.اینفوقتخصص
غدد و متابولیسم ،در حاشیه رویداد اینکرتین سامیت ()INCRETIN SUMMIT
که با حضور نزدیک به هزار نفر از اساتید و متخصصان حوزه سالمت داخلی و
خارجی ب ه صورت مجازی برگزار شد ،افزود :کنترل چربی ،فشار خون و موضوع
مصرف آسپرین در بیماران دیابتی مورد توجه قرار گرفته و در کنار این موضوع
در حال حاضر باید از داروهایی برای بیماران استفاده شود که عالوه بر کنترل
قند خون ،ریسک ابتال به مشکالت قلبی و عروقی را در بیماران دیابتی کاهش
دهد .استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد :در حال حاضر دو داروی
جدید برای درمان بیماران دیابتی در نظر گرفته شده که یکی خوراکی و دیگری
به صورت تزریقی است و این داروها در کاهش احتمال مشکالت قلبی و عروقی
این بیماران موثر است .وی افزود :نوع تزریقی لیراگلوتاید  ۱.۸نام دارد و از جمله
داروهایی است که نه فقط قند خون را کاهش میدهند بلکه کاهش چربی ،کاهش
فشارخون ،کاهش دفع آلبومین ادراری و کاهش ریسک ابتال به مشکالت قلبی را
در بیمار مبتال به دیابت سبب میشوند .داروی دوم ،داروی خوراکی امپاگلیفلوزین
نام دارد که دفع قند از طریق ادرار را سبب میشود ،همچنین کاهش ریسک
مشکالت قلبی و عروقی را به همراه دارد و از نارسایی کلیه در بیماران مبتال به دیابت
پیشگیری میکند .این فوق تخصص غدد و متابولیسم ،خاطرنشان کرد :ریسک
سکتههای قلبی و عروقی در بیماران مبتال به دیابت ،دو تا چهار برابر بیشتر از افراد
عادی است بنابراین توجه به این مسئله در بیماران دیابتی نباید مورد غفلت قرار
گیرد .خوشبختانه نمونه داخلی و خارجی هر دو نوع داروی جدید درمان دیابت و
موثر در کنترل بیماریهای قلبی و عروقی در کشور موجود است.

یافت هجدیددربارهانتقالکروناویروس
از مواد غذایی

یک تیم بینالمللی از کارشناسان مسمومیت غذایی مدعی شدند که مواد
غذایینمیتواندمنبعانتقالبیماریکووید ۱۹-باشد.
کارشناسان کمیسیون بین المللی مشخصات میکروبیولوژیکی مواد غذایی
( )ICMSFدر این رابطه به بررسی شواهد موجود در مورد احتمال انتقال
کروناویروس از طریق مواد غذایی یا بسته بندی آنها پرداخته و دریافتند که این
احتمالبسیارکماست.آناناظهارداشتند:گرچهممکناستفردیموادغذایی
آلوده به کروناویروس را مصرف کند و از این طریق مبتال شود اما هرگز چنین اتفاقی
در عمل رخ نداده است .با این حال هنوز هم بر رعایت موارد بهداشتی مربوط به
کارشناسان
مواد غذایی تاکید میشود .یافتههای این محققان مشابه با گزارش
ِ
سازمان غذا و داروی آمریکاست که نشان داد خطر ابتال به بیماری کووید ۱۹-از
طریق مواد غذایی یا بسته بندی آنها تقریبا وجود ندارد .به گزارش شبکه خبری
سی ان ان ،در گزارش این کمیسیون آمده است :تا به امروز هیچ شواهدی مبنی
بر اینکه مواد غذایی ،بسته بندی آنها یا توزیع مواد غذایی منبع یا روش انتقال
کروناویروس باشد ،وجود ندارد .هیچ ماده غذایی نباید به عنوان عامل خطر یا
حامل کروناویروس در نظر گرفته شود.
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متولی اصلی چه زمانی مشخص میشود؟

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم خبرداد:

تصویبپرداخت710میلیاردریال
تسهیالتبه 39واحدتولیدی

ریس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم گفت ۷۱۰ :میلیارد ریال
تسهیالت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش برای پرداخت به  ۳۹واحد تولیدی،
صنعتی و کشاورزی استان تصویب شد.
محمود سیجانی روز سهشنبه در پایان بیست و دومین جلسه کارگروه تسهیل
و رفع موانع تولید قم در تاالر کرامت استانداری در گفتوگو با خبرنگاران اظهار
داشت :این رقم شامل حدود  ۵۳۰میلیارد ریال تسهیالت سرمایه ثابت و سرمایه
در گردش برای ۹واحد تولیدی صنعتی است.
وی افزود ۱۸۰ :میلیارد ریال تسهیالت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش نیز به
 ۳۰واحد کشاورزی استان تعلق دارد.
وی همچنین یکی از مهمترین موضوعهای مطرحشده در این جلسه را
ساماندهی واحدهای چوب و مبلمان موجود در اطراف شهر قم دانست و گفت:
با توجه بهاحتمال وقوع حوادث و خطرهایی که بهواسطه فعالیت و حضور این
واحدها وجود دارد ،موضوع انتقال آنها به شهرک تخصصی چوب و مبلمان
ثامناالئمه(ع)موردبحثقرارگرفت.
سیجانی یادآور شد :در این جلسه مقرر شد برای این واحدها در قطعه زمینهای
کوچک  ۳۰۰مترمربعی و یا بهصورت کارگاه آماده و یا واگذاری زمین با طرح
مشخصویکنواختایجادفرصتکنیم.
سیجانیموضوعنیازمندیهایشهرکصنعتیثامناالئمهرانیزموردتوجهقرار
داد و گفت :در این خصوص طبق مصوبه این کارگروه قرار شد تسهیالتی در قالب
یکتفاهمنامهبایکبانکعامل پیشبینیشود.
وی با اشاره به معضلهای زیرساختی شهرک ثامناالئمه گفت :یکی از
دغدغههایواحدهایمستقردراینشهرکوجودعوارضیدرورودیآنمیباشد،
که قرار شد این مساله در معاونت عمرانی استانداری پیگیری و تسهیالتی جهت
ورود صنعتگران به شهرک صنعتی از محل آزادراه قم  -گرمسار ایجاد شود.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قم خاطرنشان کرد :برای تامین مواد اولیه
الزم واحدهای شهرک یادشده نیز مقرر شد در قالب شرکت تعاونی ثبت سفارش
ٔ
درزمینه تولید
شود .شهرک صنعتی ثامناالئمه بهعنوان نخستین شهرک صنفی
مصنوعات چوبی و مبلمان در کیلومتر ۱۵جاده قم  -قنوات و در کیلومتر ۵آزادراه
قم  -گرمسار واقعشده است ،مساحت این شهر۱۴۰هکتار بوده و ۱۶۰هکتار نیز
برنامه توسعهای برای این شهرک صنعتی در نظر گرفتهشده است.
سیجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح موضوع ساماندهی
منطقه صنعتی نیزار گفت :این منطقه یکی از قطبهای صنعتی استان و کشور
به شمار میآید ،ازاینرو برخی از صنایع که به هر دلیلی باید از شهر دور باشند را
میخواهیمدرآنمستقرکنیم.
وی ادامه داد :در جهت ساماندهی این منطقه قرار شد تا از حالت منطقه
صنعتی به شهرک صنعتی تبدیل شود که بحث نظارت و واگذاری زمین یکشکل
قانونمندیداشتهباشدوازتداخلهایزیرساختیومشکلهانیزجلوگیریشود.
وی تصریح کرد :در حال حاضر مانع اصلی موجود در تحقق این امر که همان
مشکل بین استانهای قم و مرکزی در بحث زمین و حوزه جغرافیایی است،
برداشتهشده و شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز باید پیگیری کند تا با مصوبه
دولت این منطقه تحت عنوان شهرک تخصصی نیزار مطرح شود.
منطقه صنعتی نیزار در بخش سلفچگان قم و در ۳۵کیلومتری جاده سلفچگان
به دلیجان قرارگرفته است .سیجانی در ادامه بیان کرد :در این جلسه مصوب
شد که اقدامهای الزم در خصوص رفع مشکالت  ۱۲۰واحد تولیدی ،صنعتی
و کشاورزی استان با دستگاههای مختلف از قبیل اداره کل امور مالیاتی و
شرکتهای زیرساختی آب ،برق و گاز صورت گیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم؛

 ۹۶درصد روستاییان قمی از آب سالم
برخوردارند
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم گفت :از سال ۱۳۶۹که سال تأسیس
شرکت آب و فاضالب بوده  ۱۰۰درصد همشهریان قمی و  ۹۶درصد روستائیان از
آب سالم برخوردار شدهاند.
علی جان صادق پور  ،با اشاره به فعالیت آب و فاضالب استان قم گفت :از سال
 ۱۳۶۹که سال تأسیس شرکت آب و فاضالب بوده  ۱۰۰درصد همشهریان قمی
و  ۹۶درصد روستائیان از آب سالم برخوردار شدهاند ،اما اینگونه تصور میشود
که فعالیتهای دولت یازدهم و دوازدهم به دالیل اقتصادی و تحریمها کمتر شده
درحالیکهاینگونهنیست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با بیان اقدامات انجامشده طی هفت
سال گذشته در استان ،عنوان کرد :طی این مدت بیش از  ۶۶هزار فقره که شامل
 ۱۱۵هزار خانوار میشود آبرسانی در سطح استان اضافه و ۴۷هزار انشعاب برای
 ۹۷هزار خانوار واگذارشده است.
او افزود :درهمین راستا طی این مدت ۱۲۱،کیلومتر خط انتقالو ۲۰۳کیلومتر
شبکه شهری و روستایی اجراشده است؛ همچنین بیش از  ۱۲۱هزار و ۳۰۰
مترمکعبمخزناحداثشدهکهرقمقابلتوجهیاست.
صادقپورازحفر ۳۰چاهطیهفتسالگذشتهخبردادوعنوانکرد:همچنین
 ۱۶ایستگاه پمپاژ با ظرفیت  ۴۱۶لیتر بر ثانیه در استان قم احداثشده که همه
این اقدامات بعد از انقالب و طی چند سال اخیر انجامشده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم ابراز کرد :به دو شهر سلفچگان و
کهک که شامل  ۲۶روستا میشوند از طریق مجتمعهای آبرسانی ،آبرسانی
شده است ،همچنین بیش از  ۱۷۵کیلومتر شبکه و خط انتقال در سطح شهر قم
و روستاهای استان اصالح و بازسازیشدهاند.
صادق پور با بیان اینکه احداث چهارمین تصفیهخانه  ۶۰۰متر لیتر بر ثانیه از
دیگر اقداماتی بوده که طی سالیان اخیر انجامشده است ،یادآور شد :درواقع با
ایجاد این زیرساختها سهم بهرهبرداری از سرشاخههای دز از شهر قم را متوسط
 ۷۵درصد کردهایم .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم بیان کرد :قبل از
سال  ،۹۵عمده شهر آبشور داشتند ،اما در حال حاضر عمده شهر از آب شیرین
برخوردار هستند وای سی متوسط شهر قم را زیر  ۱۱۰۰کردهایم و مناطقی مثل
پردیسان،شهرکمهدیهوساالریهدرصدآبشیرینشانبهتراستچراکهباتکمیل
سد کوچری ،ظرفیت انتقال آب افزایش پیدا کرد.
معاون تربیتبدنی و سالمت آموزشوپرورش قم اعالم کرد:

ارائه آموزش خودمراقبتی در برابر کرونا
به دانش آموزان

معاون تربیتبدنی و سالمت آموزشوپرورش قم گفت :آموزشهای الزم برای
توانمندکردن دانش آموزان در راستای خودمراقبتی در مقابل ویروس کرونا در
مدارس استان ارائه میشود.
مجتبیرمضانبیگیافزود :بعدازگذشتحدودهفتماهازشیوعویروسکرونا
در ایران  ،مردم به آگاهی نسبی برای شناخت و پیشگیری از ابتال به کووید ۱۹
رسیدهاند.
وی اضافه کرد :دانش آموزان نیز بخشی از اطالعات خود را برای رعایت موازین
بهداشتی از رسانهها و بخشی دیگر را از خانوادهها دریافت کرده و میکنند.
وی ادامه داد :وزارت آموزشوپرورش دستورالعملهایی را برای رعایت دانش
آموزان و کادر مدرسه پیشبینی کردهاست و معلمان و دانش آموزان مکلف به
رعایت پروتکلهای بهداشتی هستند .رمضان بیگی با تاکید بر آگاهی بخشی
به دانش آموزان ،گفت :درهفتههای نخست بازگشایی مدارس ،اصول کامل
خودمراقبتی از جمله شست و شوی دستها و طریقه استفاده درست از ماسک
در قالب پوسترهای مختلف به دانش آموزان آموزش داده خواهد شد.
ن کنندهاست و از خانوادهها
وی افزود :نقش خانوادهها دراین عرصه بسیار تعیی 
میخواهیم با کمک به کادر مدرسه ،فرزندان خود را در زمینه اهمیت استفاده از
ماسکورعایتدستورالعملهایبهداشتیآگاهوترغیبنمایند.

صفر تا صد وضعیت فعلی اداره مهدهای کودک

براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال  ۹۸در
بین جمعیت حدود  ۲۴میلیونی شاغل ۲۰ ،میلیون
و  ۳۳۱هزار نفر را مردان و  ۴میلیون و  ۴۲۰هزار نفر
را زنان تشکیل میدهند .در این بین سهم مردان از
اشتغال به  ۸۲درصد و زنان به  ۱۸درصد میرسد.
هرچه جلوتر میرویم آمار اشتغال زنان در جامعه
بیشتر میشود و اگر بخواهیم زنان در جامعه حضور
فعالداشتهباشندبایدحمایتهایالزمازآنهاصورت
گیرد یکی از این حمایت ها ،وجود مهدهای کودک
مطمئن برای نگهداری کودکان است .پس هرچه
آمار اشتغال زنان افزایش یابد استقبال خانوادهها از
مهدهایکودکبیشترمیشود.
اما اگر به وضعیت فعلی مهدهای کودک توجه کنیم
متوجه میشویم به این مراکز آموزشی با این اهمیت،
نگاه خدماتی میشود ۷ .درصد کودکان زیر  ۶سال
در مهدهای کودک حضور دارند ۶۶۱ ،هزار کودک
هستند که در قالب  ۵هزار و  ۶۰۰مهدکودک شهری
و  ۷هزار و  ۲۰۰مهدکودک روستایی و هزار و ۵۰۰
مهدکودک در حاشیه شهرها حضور دارند و همچنین
 ۵۷هزار مربی مهد کودک مشغول فعالیت هستند.
وقتی نگاهی به آمار کودکان در مهدهای کودک
بیاندازیم متوجه میشویم که تعداد زیادی از کودکان
قربانیسیاستگذاریهایغلطمسئوالنمیشوند.
اهمیت مهدهای کودک و تاثیری که بر کودکان دارد
بیتوجهی و نگاه گذری به وضعیت مهدهای
کودک نتیجهای جزء آسیب رساندن به فرزندان
عزیز کشورمان ندارد .سالهای پیش از دبستان
در رشد و تربیت کودکان نقش اساسی و تعیین
کنندهای دارد ،در این دوران حساس و مهم ،یادگیری
کودکان عمیقتر ،سریعتر و آسانتر انجام میشود و
تواناییهایآناندرجنبههایمختلفشکوفامیشود
و پایههای اصلی شخصیت آنها شکل میگیرد.
مطالعات نشان میدهد سرمایه گذاری صحیح
در آموزش پایه دبستانی و انتخاب برنامه آموزشی با
کیفیت باال نه تنها باعث افزایش آمادگی و اشتیاق
کودکان برای ورود به مدرسه و اجتماع میشود بلکه به
صورت خاص تاثیر بسیار مثبتی بر کودکان متعلق به
خانوادههایمتوسطکمدرآمدویاکودکانیکهوالدین
آنها تحصیالت مناسب و باالیی ندارند خواهد شد.
متاسفانه با روند غلط برخی از مهدهای کودک،
ً
خانوادهها صرفا شاهد حفظ کردن چند بیت سرود،
چند آیه ،سوره ،حدیث و یا نقاشی کردن از الگوها و
شمارش از  ۱تا  ۲۰به وسیله فرزندشان پس از دوره
ً
مهدکودکهستندکهاصالیادگیریمطلوبینیست.
ک به مکانهای جزء محل
اگر مهدهای کود 
نگهداریکودکتبدیلشوندبهعبارتدیگربهوظیفه
اصلی خود که جامعه پذیری و تربیت صحیح کودک
و صرف نگهداری از آن تبدیل شوند نسل کارآمد و
شایسته را تحویل جامعه خواهند داد .از آنجا که رابطه
کودک با دوستان و مربیان خود در مهدها ،دوستانه
است تاثیرپذیری و الگوبرداری از آنان در قیاس با
محیط خانواده بیشتر است ،زیرا پدر و مادر با حالت
دستوری با کودک رفتار میکند او نیز این حالت اجبار
و سلطه گری را در خانه احساس میکند چرا که
متوجه شده که پدر و مادر بزرگتر از او هستند .حتی
گاهی اوقات احساس میکنند که آنان به دلیل بزرگتر
بودن به او زور میگوید ،اما احساس کودک در مهد
کودک به مربیان و همساالن خود احساس دوستانه
و به دور از اجبار و زور است.
ً
مهدکودک برای کودکان به منزله یک محیط کامال
صمیمی و دوستانه است لذا تاثیر پذیری کودکان در
مهد کودک به مراتب بیشتر از خانه و خانواده است
اگر مربیان افراد آموزش دیده کارآمد و متخصص در
زمینهتربیتکودکباشندخواهندتوانستبهبهترین
شکل ممکن کودکان را تربیت کنند و در مهدکودک،
گروههای همسال محیطی را برای کودک فراهم
میکنند که در آن خود را بشناسد.
کودک از طریق حضور در مهدهای کودک میآموزد
که پذیرفته شده و با دیگران شریک شود ،از حقوق
خود دفاع کند و به دیگران احترام گذارد بنابراین
کودک از دنیای خود محور به مرحله اجتماعی شدن
قدم می گذارد برخالف تصور اکثر افراد ،مهدکودک
فقط جایی برای بازی کردن نیست بلکه کودک در
آن دائم در حال یادگیری است تا تواناییهای خود را
توسعهمیدهد.
روان شناسان معتقدند که در یک مهدکودک خوب
باید نسبت مربیان به کودکان  ۳به  ۱باشد .عالوه
براین ،فضای مناسب برای بازی کودکان وجود داشته
باشد و بچهها درگروههای کم تعداد بازی کنند.
مربیان باید در زمینه رشد کودک و تعلیم و تربیت او
خوب آموزش دیده باشند و بازیهای مناسبی را برای

کودکانتدارکببینند.
مدیریتمهدهایکودک
توسط ۳دستگاه دولتی
وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور
درباره نحوه اداره مهدهای کودک ،گفت :طبق
تبصره  ۲ماده  ۲قانون تأسیس مدارس و مراکز
آموزش و پرورش غیردولتی؛ تعیین شاخصهای
آموزشی ،تهیه محتوا و نظارت بر مهدهای کودک از
حیث آموزشی با وزارت آموزش و پرورش و موضوع
صدور مجوز و ارائه برنامه با سازمان بهزیستی است،
البته آیین نامه اجرایی این ماده قانونی مصوب شده و
تقسیموظیفهصورتگرفتهاست.
قبادی دانا با بیان اینکه اختالف نظری بین
بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش بود که مقام معظم
رهبری به این موضوع اشاره کردند ،افزود :تکلیف
مدیریت مهدهای کودک باید مشخص شود و یک
دستگاهبایداینمسئولیترابپذیردوپاسخگویتمام
مسائل مربوط به آنها باشد.
وی ادامه داد :صدور مجوز و ارائه برنامه برعهده
سازمان بهزیستی است و در این میان چالشی بین
دو دستگاه بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش وجود
دارد که متأسفانه به مهدهای به عنوان دستگاهی
خدماتی نگاه میشود و تعرفه مصوب برای شهریه را
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید
کنندگان در وزارت صمت مشخص میکند ،اما اگر به
مهدهایکودکبهعنوانمرکزآموزشیوپرورشینگاه
شود ،این اتفاق نمیافتد ،به همین دلیل مدیریت
مهدهای کودک نیاز به یک بازنگری دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،یک مرکز
آموزشی که باید تمام تمرکزش بر روی تربیت نسل
آینده ما باشد و کودکان را پیش از ورود به مدرسه با
مفاهیم تحصیلی آشناکند حال با داشتن  ۳متولی
تبدیل به یک مرکز خدماتی شده و فقط از کودکان
در ساعاتی که مادرانشان نیستند نگهداری میکنند
درحالی هدف بسیاری از مادران در فرستادن
فرزندانشان به مهدهای کودک فقط نگهداری از
فرزندانشاننیست.
فرمایشاترهبریدرخصوصرهاشدگی
مهدهایکودک
حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقالب
در بخشی از فرمایشات خود در جلسه مجازی با
مقامهای آموزش و پرورش و در سی و چهارمین
اجالس این وزارتخانه ،فرمودند :مهدکودکها در
ایران« ،رها» شدهاند و بر اساس گزارشهای رسیده
وضعیت آنها به هیچ وجه خوب نیست .همچنین
ایشان فرمودند که نباید به مهدکودکها نگاه مراکز
خدماتی داشت ،بلکه این مراکز ،مراکز مهم آموزشی
وپرورشیهستند.
معاوناموراجتماعیسازمانبهزیستیکشور:
آماده واگذاری امور مهدهای کودک به یک نهاد
مشخصهستیم
رها شدگی مهدهای کودک مسلم است و حتی
رهبر معظم انقالب نیز به این موضوع اشاره کردند.
از طرفی سازمان بهزیستی نیز آمادگی واگذاری
امور مهدهای کودک به یک نهاد مشخص را دارد.
حبیبالله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی
سازمان بهزیستی کشور در این باره گفت :در جلسه
اخیر شورای انقالب فرهنگی ،قبادی دانا رئیس
سازمان بهزیستی کشور بار دیگر پیشنهاد داد که
از صفر تا صد موارد مربوط به شهریه ،رتبه بندی،
خدمات و ...مهدهای کودک به یک نهاد واحد اعم از
آموزش و پرورش ،بهزیستی و یا هر نهاد دیگری واگذار

شود و به این ترتیب پاسخگویی نیز بهتر میشود.
وی افزود :کامال آماده هستیم تا دوستان ما در
شورای عالی انقالب فرهنگی یا هر جای دیگری،
صفر تا  ۱۰۰امور مهدهای کودک را به یک نهاد
مشخص بسپارند و به این ترتیب اختالف نظرها
برطرف خواهد شد.
مهدهای کودک در گذشته عمدتا وظیفه نگهداری
از کودکان را بر عهده داشتند ،اما در حال حاضر
کارکرد مهدهای کودک تغییر کرده است و مباحث
آموزشی ،پرورشی و اجتماعی کردن کودکان در
مهدهادنبالمیشود.
آمادگی بهزیستی برای اداره مهدهای کودک
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه
سازمان بهزیستی اگر متولی مهدهای کودک شود
برنامه هایی را در نظر دارد ،افزود :ما طرح خود
را برای تحول بنیادین مهدهای کودک به عنوان
کانونهای فرهنگی_تربیتی برای رشد و تعالی همه
جانبه کودکان به شورای عالی انقالب فرهنگی داده
ایم و این نیازمند توانمندسازی و ایجاد شایستگی در
ارکان مهد کودک است و برای جلوگیری از تداخل
مسئولیت و ایجاد وحدت آمادگی داریم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه اگر
هم تشخیص داده شود مدیریت مهدهای کودک
به طور کامل به آموزش و پرورش و هر دستگاهی
داده شود ،ما این را میپذیریم ،گفت :طرح تحول
بنیادین مهدهای کودک را که به شورای عالی انقالب
فرهنگی ارسال کردیم مبتنی بر ارتقای شایستگی
مهدهای کودک و تبدیل آنها به مرکز رشد و تعالی
همه جانبه کودکان است ،در این طرح تسهیل رشد
و تحول اولیه کودک در همه ابعاد بر اساس معیارهای
ایرانی و اسالمی ،ایجاد و تأمین محیط امن و عاطفی
وحمایتیبراینگهداریازکودکان،افزایشمشارکت
پویا و همه جانبه کودک و پرورش کامل استعدادهای
کودک که نیاز به محیط برانگیزنده دارد ،در دستور کار
قرار گرفته است.
قبادیداناخاطرنشانکرد:حمایتازخانوادههایی
که فرزندانشان در سن مهدکودک هستند به خصوص
خانوادههای کم درآمد و پرجمعیت در این طرح دیده
شده است و همچنین توجه به سیاستهای ابالغی
جمعیتی مقام معظم رهبری ،موضوع فرزندآوری
و حمایت از خانوادهها برای اینکه بتوانند فرزندان
خود را به مهدهای کودک بسپارند را نیز در این طرح
بنیادیندرنظرگرفتهایم.
حال باید منتظر ماند و دید که شورای عالی انقالب
فرهنگیچهتصمیمیبرایواگذاریمهدهایکودک
بهیکمتولیمشخصمیگیرد.درحالحاضرمهدها
توسط  ۳دستگاه مدیریت میشوند که این اتفاق
خوبیبراییکمرکزآموزشیوپرورشینیست.تعیین
شهریه مهدهای کودک توسط وزارت صمت و سازمان
حمایت از تولید کننده و مصرف کننده نشان از آن
دارد که نگاه خدماتی به این مراکز آموزشی میشود
همانطور که شهریه مدارس غیرانتفاعی توسط
وزارت آموزش و پرورش که متولی این مدارس است
مشخص میشود شهریه مهدکودک هم باید توسط
همان متولی که وظیفه اداره آن را بر عهده دارد تعیین
شود .شورای عالی انقالب فرهنگی هرچه سریعتر
باید این را مشخص کنند که بهزیستی تنها متولی
اداره مهدهای کودک میشود یا خیر .پشت گوش
انداختن و تعلل در انتخاب متولی اصلی ،نتیجهای
جزء استمرار شیوه مدیریت غلط در مراکزی که باید
به عنوان مراکز آموزشی برای تربیت کودکان باشد،
ندارد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم:

تأمین امنیت غذایی ،اولویت دستگاه قضایی است

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم گفت :با
عنایت به برنامه¬های ابالغی از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و
درراستایبند 2ماده 1تشکیالتوزارتبهداشتوقانونموادخوردنی،آشامیدنی،
آرایشی و بهداشتی و همچنین ماده  13آیین نامه اجرایی قانون اصالحی فوق ،در
خصوص ضرورت اطمینان از سالمت غذایی جامعه ،جلسه کارگروه امنیت غذایی
استان در دادگستری قم تشکیل گردید.
حجتاالسالموالمسلمینمجیدیزدیتحققسالمتعمومیرادرهمکاریوهم
افزایی همه دستگاه ها دانست و خاطر نشان کرد :عالوه بر تأمین امنیت شهروندان
در این حوزه می بایست احساس امنیت همشهریان نیز تأمین شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم به ماده688
قانون مجازات اسالمی اشاره نمود و افزود :هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت
عمومیشناختهشودازقبیلآلودهکردنآبآشامیدنییاتوزیعآبآشامیدنیآلوده،
دفع غیربهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زاید ،ریختن مواد مسمومکننده در
رودخانهها ،زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام ،استفاده غیرمجا ز فاضالب خام
یاپس-آبتصفیهخانههایفاضالببرایمصارفکشاورزیممنوعاستومرتکبین
چنانچهطبققوانینخاصمشمولمجازاتشدیدترینباشندبهحبستایکسال
محکومخواهندشد.
این مقام قضایی همچنین اظهار داشت :استفاده از افزودنی های غیر مجاز ،عدم
رعایت بهداشت مواد غذایی ،عدم درج تاریخ مصرف بر روی اجناس ،آلودگی های

میکروبی ،عرضه مواد غذایی فاقد مشخصات از جمله مواردی است که از سوی
دستگاه قضایی تحت تعقیب و پیگیری الزم قرار خواهد گرفت.
یزدی با تصریح بر اینکه با توجه به ماده  85قانون نظام صنفی بازارهای روز می
بایست توسط سازمان صمت و شهرداری ساماندهی گردند گفت :ایجاد دبیرخانه
بازار روز از سوی شهرداری امری ضروری و تضمین کننده بخشی از سالمت
شهرونداناست.
وی ضرورت نظارت و بازرسی مستمر از عطاری ها ،نمایشگاه ها و جشنواره های
مواد غذایی ،واحدهای صنفی عرضه کننده مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی
را امری مهم برشمرد و ضمن هشدار به متخلفان تأکید کرد :دستگاه قضایی در
حمایت از مأموران بهداشت و بازرسان حوزه سالمت اهتمام جدی دارد و گزارشات
واصله و هر نوع ممانعت و کارشکنی در این خصوص را با جدیت پیگیری خواهد
نمود.
سرپرستمعاونتاجتماعیوپیشگیریازوقوعجرمدادگستریقماظهارداشت:
با توجه به شرایط فعلی جامعه ،بازرسان اداره بهداشت مکلف هستند به صورت
جدی نظارت مستمر خود را از کلیه مراکز آموزشی در همه سطوح تشدید نموده و
موارد تخلف و جرایم را جهت پیگیری به دستگاه قضایی ارسال نمایند.
یزدی در پایان ،از عموم شهروندان دعوت کرد که با مراجعه به آدرس اینترنتی
 sajam.scpd.irدر سامانه جامع اطالعات اطالعات مردمی قوه قضاییه ثبتنام و
اطالعات ،گزارش ها و تخلفات را جهت پیگیری قضایی به مسئوالن اطالع دهند.

رییسدفترتبلیغاتاسالمیحوزهعلمیهقم:

روحانیتبرایتقویتمعنویتهای
شریعتمحورتالشکنند

رییسدفترتبلیغاتاسالمیحوزهعلمیهقمگفت:حوزههایعلمیهوروشنفکران
دینی باقرائتهای آشفته وناقص میتوانند تسهیل گر رشد معنویتهای نوظهور
باشندویابااقداماتجذابونیازشناسیجذاب،مقدمهرشدمعنویتهایشریعت
محور شوند .حجتاالسالموالمسلمین احمد واعظی روزسهشنبه درهمایش ملی
معنویتهاینوظهورافزود:بایددرقالبمطالعاتتبیینیبهخاستگاهمعنویتهای
نوظهور و علل و عوامل پیدایش آنها پرداخته شود .وی اظهار داشت :همچنین باید
بافعالیتهایایجابی،اصالحیوبهینهسازیبهداشتمعنویجامعهباجنبههای
علمی و درمانگرایی و عرضه متناسب با نیاز معنویت اسالمی در برابر معنویتهای
نوظهور ایستاد .به گفته وی ،معنویت خواهی یکی از نیازهای فطری انسان است
که این خأل را باید باکارهای علمی ،فرهنگی و اقدامات درمانگرایانه تامین کرد.
واعظی افزود :عدهای دردام معنویتهای نوظهور افتادهاند برای رهایی از
وضعیتی که در آن قرار دارند نیازمند اقدامات درمانگرایانه و چهره به چهره افراد
متخصص هستند .به گفته وی ،ناکامیهای روحی و روانی ،سرخوردگی سیاسی
و اجتماعی و عرضه نادرست معنویتهای دینی از عوامل مهم درظهور این قبیل
از معنویتهاست .وی یادآور شد :پدیده معنویتهای نوظهور یک مساله فراملی
است و در تمام کشورهای جهان احساس میشود .واعظی اظهار داشت :بیش از
 ۴هزارنحلهمختلفدرسطحدنیاشناساییشدهکهدرزمینهمعنویتهاینوظهور
فعالیت دارند .رییس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم گفت :روحانیت و
حوزههای علمیه در کنار روشنفکران دینی دودسته عمده در به تصویر کشیدن
اصول و مبانی دینی در سطح جامعه هستند .وی اظهار داشت :این دو گروه با
اقداماتسنجیدهونسنجیدهمیتوانندنقشتسهیلکنندهوزمینهسازبهمعنویت
شریعت محور و سوق دادن به معنویتهای نوظهور باشند و همچنین این دو گروه
میتوانند نقشی کامال برعکس آن را نیز ایفا کنند .وی تصریح کرد:بخشی از
روشنفکرانمعاصرجهاناسالمدرپیبازاندیشیاندیشههایدینیهستندکهباید
ارتباط آن با معنویتهای ظهور در تقویت و یا ایجاد مانع برای توسعه آنها مشخص
شود.رییسدفترتبلیغاتاسالمیحوزهعلمیهقمگفت:بازتفسیردینوعرضهآن
با مقتضیات زمان یک واقعیت غیرقابلانکار است .وی یادآور شد :عرضه دین در هر
دوره و زمانی باید بر اساس نوع مخاطب و نیازی که احساس میشود انجام بگیرد.
واعظی بیان کرد :در یک قرن اخیر شاهد رویکرد نواندیشی از دین هستیم که
دارای نظام معرفت دینی و الهیات متفاوتی از شاکله دین در قرون متاخر است که
بسیار متاثر از نحله لیبرالیسم قرن نوزدهم میباشد .وی اظهار داشت :دربرخی
قرائتهای نواندیشانه نوعی از قرآنشناسی و وحی شناسی عرضه میشود که
بسیار متفاوت از خوانش علمای متاخر است .به گفته واعظی ،در این نوع از وحی
شناسی ،از قرآن بهعنوان وحی شناسی رسول گرامی اسالم (ص)تفسیر میشود
که برگرفته از محدودیت و اقتضائات زمان صدر اسالم است که حاصل اندیشههای
آنحضرتاست.رییسدفترتبلیغاتاسالمیحوزهعلمیهقمافزود :ریزگزارههای
اینچنین تفسیری اینگونه میشود که اوامر و نواهی،قوانین ،تکالیف و غیره قرآن
مختص به عصر نبوی است و با از بین رفتن آن جامعه تعبد و الزام عمل به آنها از بین
رفتهاست .واعظی یادآور شد :این معنا از نواندیشی دینی با تاریخمند کردن قرآن
و تفسیر انسانی از دین هممعناست .به گفته وی ،طبق چنین تفسیری عبارات،
متون و پیامهای دینی ظروف خالی است که انسان بر اساس تجربهها و عالیق
شخصی آن را به شکل سالیق خود در میآورد .رییس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه
علمیه قم تصریح کرد :همچنین برخی از نواندیشان دینی معتقدند هستند که
تفسیر اخالقی از دین را باید طبق درک اخالقی انسان امروز و تفسیری امروز بیان
کرد .وی گفت  :چنین تفاسیری دین میتواند جادهصافکن و تسهیلکننده بروز
معنویتهاینوظهورباشد.
رییسهمایشملیمعنویتهاینوظهور:

بحرانهایاجتماعیبسترشکلگیری
معنویتهاینوظهوراست

رییس همایش ملی معنویتهای نوظهور نقدها و شاخصهها گفت :همیشه
پدیده های معنویتگرا و باطنگرا از بستر وضعیت اجتماعی ناسالم یا بحران
اجتماعی سود برده و خود را وارد میدان عمل میکنند.
حجتاالسالموالمسلمین محمدتقی سبحانی روز سهشنبه در همایش
معنویتهای نوظهور ،افزود :عناصر اجتماعی و سیاسی از بسترهای مهم
معنویتهاینوظهوروجنبشهایفکریجدیداست.
رییس همایش ملی معنویتهای نوظهور نقدها و شاخصهها ادامه داد :بستر
نیاز معنوی و گرایش عمیق فطری به امور متعالی یکی از عوامل رشد معنویتهای
نوظهور و دیگر جنبشهای منحرف فکری و عملی است.
سبحانی تاکید کرد :باید بپذیریم که دستگاه فلسفی ،الهیات ،فقهی و اخالقی
ما توان پر کردن خأل معنوی انسان جدید را ندارد .ویاضافه کرد :این انسان
دارای بنیادهای فطری خدایی گرایی و معنویتگرایی وقتی به مجموع میراث
منابع موجود مراجعه میکند با دستخالی برمیگردد .مدرس حوزه علمیه قم
تصریح کرد :تربیت دینی کنونی جامعه ما عالوه بر اینکه مانعی برای جلوگیری
از عرفانهای نوظهور نیست که تقویتکننده آنهم است .به گفته وی ،بسیاری
از مؤلفههایی که امروز در جامعه وجود دارد ارتباطی با اصل دین ندارد و عدهای از
مردم با همین قبیل ذهنیت در دام معنویتهای نوظهور میافتند .ییس همایش
ملی معنویتهای نوظهور نقدها و شاخصهها افزود :نوعی از کژتابیها در تفسیر و
باورهایدینیهمدربروزمعنویتهاینوظهوردخیلهستند.سبحانییادآورشد:
گاهی تفسیری از بنیانهای دینی میشود که زمینه گرایش معنویتهای نوظهور
را حتی در بین خانوادههای متدین فراهم میکند .وی اظهار داشت :برای رصد
معنویتهای نوظهور اقدامات میدانی ارزندهای طی  ۵سال گذشته انجامشده
است .مدرس حوزه علمیه قم ابراز کرد :در مبحث معنویتهای نوظهور آن
چیزی که از اهمیت ویژهای برخوردار است شناسایی ریشهها و بنیادها و رشد این
جنبشها و نحلههای فکری است .سبحانی ادامه داد :بسیاری از این گروههای
انحرافی دارای آدابورسومی هستند که بهظاهر باید در دوران مدرن و جدید
خ شده باشند .به گفته وی ،شعار اصلی مدرنیسم در عصر جدید پایان یافتن
منسو 
همه نوع باطن گرایی ،رمزگرایی و حرکتهای متعالی و غیر حسی و تجربی است.
رییس همایش ملی معنویتهای نوظهور نقدها و شاخصهها تصریح کرد :در
دورانمدرنیسممبتنیبراصالتانسانسکوالرتمدنجدیدیبهظاهرشکلگرفته
است.ویبیانداشت:دراینتمدنجدیدمدرنیتهشاهددیننماهاوگرایشهایی
بهمعنویتهستیمکهباتمامآرمانها،اصولوارزشهایمدرنیسمدرتقابلاستو
وقتی این مسائل را در کنار یکدیگر میگذاریم میبینیم بسیاری از اسطورههای آن
به دوران ماقبل عقلگرایی انسان بازمیگردد.
مدرس حوزه علمیه قم گفت :برای خشکاندن یا تضعیف معنویتهای نوظهور
بایدتسلطکاملیبهبسترشناسیمعنویتهاینوظهورداشتهباشیم.
دبیرعلمیهمایشملیمعنویتهاینوظهور

مرکزمطالعاتمعنویتهاینوظهوردر
کشور راهاندازی شود

دبیر علمی همایش ملی معنویتهای نوظهور نقدها و شاخصهها گفت :با
احتساب فرقههای مذهبی در ژاپن ،بیش از ۲۰۰هزار فرقه مذهبی کوچک و بزرگ
درسطحجهانمشغولفعالیتهستند.
هادی وکیلی روز سهشنبه در همایش معنویتهای نوظهور ،تاکید کرد :باید
مرکز مطالعات معنویتهای نوظهور در کشور راهاندازی شود تا کم و کیف ایجاد،
رشد و فعالیت این قبیل فرقهها مورد پایش های میدانی و آکادمیک قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد :توصیف معنویتهای نوظهور و نقدهای عالمانه و مبتنی
بر واقعیت شخصیتهای مهم این نحلهها از اهداف اصلی همایش معنویتهای
نوظهور میباشد .وکیلی ابراز کرد ۱۲۳ :چکیده مقاله در مجموع به همایش ملی
معنویتهای نوظهور ارسالشده است .دبیر علمی همایش ملی معنویتهای
نوظهور نقدها و شاخصهها گفت ۱۴:مقاله سفارشی از ۱۴اندیشمند و استاد نامی
معنویتهاینوظهوربهدبیرخانهارسالشدهاست.ویابرازکرد:از ۸۰مقالهرسیده
بهدبیرخانهاینهمایشدرنهایت ۳۰مقالهپذیرفتهشدهاست.وکیلیاظهارداشت:
طی سه روز برگزاری همایش معنویتهای نوظهور نقدها و شاخصهها ۳۹مقاله ارائه
میشود .دبیر علمی همایش ملی معنویتهای نوظهور نقدها و شاخصهها تصریح
کرد ۱۴:پیش نشست برای برگزاری این همایش برگزارشده است.

اقتصادی5

 شماره 5111ت و سوم 
چهارشنبه -نوزدهم شهریور ماه  -1399سال بیس 

رفع مشکالت تولید ،یگانه راهکار واقعی

ترمز رشد قیمت خودرو چه زمانی کشیده میشود؟

این روزها قیمتها در بازار خودرو در حال رکوردشکنی است ،بهطوری که در
مدتی کوتاه افزایش  ۹تا  ۴۳میلیون تومانی نرخ خودروهای داخلی و رشد بیش
از  ۴۰میلیون تومانی شماری از خودروهای مونتاژی را شاهد بودیم؛ افزایش
قیمتهایی که به نظر نمیرسد به این زودی خیال پایین آمدن داشته باشد.
افزایش قیمتها در حالی است که بازار خودرو همچون هفتههای قبل در رکود
کامل است و در عمل بهجز افرادی که نیاز به پول یا خودرو دارند ،فروشنده یا
خریدار واقعی در بازار نبوده و هیچ خرید و فروشی انجام نمیشود .در این میان ،از
نبود تعادل بین عرضه و تقاضای بازار ،قیمت سازی برخی افراد در فضای مجازی،
نبودسقفقیمتی،همچنیننوساناتبازارهایموازینظیرطال،سکه،ارز،بورس
و مسکن به عنوان دالیل اصلی افزایش قیمت ها یاد میشود.
قیمتسازیدرفضایمجازی
در این پیوند،سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت
معتقد است :در ماههای گذشته که قیمت ها در سایت های خودرویی نظیر "باما"
و "دیوار" برداشته شده ،برخی افراد با تشکیل گروه هایی در فضای مجازی و کانال
هایواتساپی،تلگرامیواینستاگرامیبهقیمتسازیبرایخودروهامیپردازند.
وی به ایرنا گفت :شرایط به گونهای است که گاهی اوقات چندین نفر به صورت
هماهنگ با یکدیگر در یکی از گروههای یادشده به قیمتسازی برای خودرویی
خاص میپردازند و همان نیز به سرعت در کانالها و گروهها دست به دست شده
و به عنوان قیمت روز آن خودرو تعیین می شود؛ این مساله به هیچ عنوان قابل
کنترلنیست.بهگفتهاینمقامصنفی،وقتیسقفقیمتیبرایخودروهانبودهو
بازار به حال خود رها شده باشد ،با کوچکترین نوسان ارزی شاهدیم افراد از فروش
خودرو دست بر می دارند.
وی تاکید کرد :در هفت ماهه اخیر به طور متوسط قیمت خودروهای داخلی،
خارجی و مونتاژی بیش از  ۸۰درصد رشد کرده است .موتمنی ادامه داد :عمده
قیمت گذاریها از سوی افرادی که خودرو ثبت نام کرده و تحویل گرفتهاند ،انجام

میشود و نمایشگاهداران که هیچ سهمیه خودرویی ندارند ،نقشی در قیمتها
بازی نمی کنند .وی ،به طور نمونه به خودروی پژو  ۲۰۷اتوماتیک اشاره کرد که
گرچه روز گذشته ۳۷۵میلیون تومان قیمت خورد ،اما در پایان همین روز کسی با
قیمت های باالی ۴۰۰میلیون تومان نیز حاضر به فروش نبود.
نوسان ارز عامل بیثباتی قیمت خودرو
رئیساتحادیهنمایشگاهدارانخودرویپایتختمعتقداستکهنمیتوانفضای
مجازی را کنترل کرد و در این شرایط ،نوسانات ارزی است که تعیین کننده بوده و
اگر ثبات ارزی داشتیم هیچگاه قیمتها این طور هیجانی و غیر واقعی نمیشد.
وی ادامه داد :اگر عرضه و تقاضا متعادل بود نیز این اتفاق را شاهد نبودیم و نباید
توپ را به زمین سایت های آگهی دهنده خودرو بیندازیم.
موتمنی گفت :اگر طرح ارائه شده از سوی سازمان حمایت که یک خودرو
نباید  ۱۰درصد باالتر از قیمت کارخانه ای در بازار فروخته شود اجرایی می شد،
میتوانست جلوی نوسانات شدید قیمتی را بگیرد و سرمایهگذاران و سودجویان را
از این بازار خارج می کرد .وی بیان داشت :نگاهی به آمارهای مرکز شماره گذاری
خودرو که در هفته های گذشته روزانه بین  ۱۰تا  ۱۵هزار دستگاه خودرو معامله
می شد ،نشان می دهد شاید روزانه فقط  ۵۰۰دستگاه از این خودروها به صورت
قانونی خرید و فروش میشد و بقیه به صورت غیر قانونی و در فضای مجازی بوده
است .این مقام صنفی اضافه کرد :افرادی که خودروهای ثبت نامی خود را تحویل
میگیرند ،با یک تحقیق ساده تلفنی قیمت گرفته و پس از آن خودروی خود را
خود را با قیمتی به مراتب باالتر به فروش می گذارند.
وی اظهار داشت :نیاز سالیانه بازار خودرو کشور  ۱.۲تا  ۱.۵میلیون دستگاه
است ،اما خودروسازان پارسال تنها  ۸۰۰هزار دستگاه تولید کرده بودند .همین
مساله منجر به فاصلهگیری شدید قیمت کارخانه ای و بازار شده است.
موتمنی ،ممنوعیت واردات را نیز یادآور شد و گفت :اگر واردات خودروهای
دست دوم و کارکرده تا حدودی آزاد گذاشته میشد ،خودرویی نظیر تویوتا لندکروز

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

با مدل ۲۰۱۰امروز سه تا چهار میلیارد تومان قیمت نداشت.
وی تأکید کرد :باید نیاز بازار به اندازه کافی تامین شود ،در غیر این صورت
افرادی که خودرو در اختیار دارند سوء استفاده کرده و هر آنچه که بخواهند قیمت
گذاری می کنند.
رفعمشکالتتولید،یگانهراهکارواقعی
«امیر حسن کاکایی» مدرس دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در این زمینه
با اشاره به عبور قیمت پراید از مرز  ۱۰۰میلیون تومان ،میگوید :اگه قیمت ۲۰
میلیون تومانی پراید در سال  ۹۶را بر دالر متوسط سه هزار و  ۵۰۰تومانی آن زمان
تقسیم کرده و در قیمت امروز دالر ضرب کنیم ،قیمت منطقی پراید به دست
خواهد آمد .وی یادآور شد :در ماه های گذشته بازار بورس به شدت فعال بوده و
پول های سرگردان زیادی را به سمت خود جلب کرده است ،پیش بینی میشد
اگر ریزش بورس آغاز شود قیمت سایر کاالها از جمله خودرو افزایشی شود.
این استاد دانشگاه معتقد است :اگر شاخص بورس در روزهای آینده به تعادل
برسد ،سرمایهگذاران تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهند کرد و اگر قیمت دالر نیز
در حول و حوش  ۲۴هزار تومان تثبیت شود ،قیمت خودرو باز هم پتانسیل باالتر
رفتن خواهد داشت ،اما برعکس اگر دالر به صورت ناگهانی افت کند خودرو با یک
وقفه شروع به ارزان شدن می کند.
وی در این زمینه ،به سال  ۹۸اشاره کرد که در آن در مقطع پراید تا قیمت ۹۰
میلیون تومان نیز باال رفت ،اما پس از آن با یک سرعت کند پایین آمد.
کاکایی ادامه داد :برداشتن قیمت ها از سایت های خودرویی و سایر سایت
ها از سوی مراجع تصمیم گیر اشتباه بود ،مسووالن بینی میکردند که با حذف
قیمتها مشکل حل شود ،اما امروز شاهدیم این وضعیت بدتر شده است ،زیرا
نمی توان جلوی شایعهپراکنی را گرفت و مردم با انواع و اقسام روش ها اطالعات
را اخذ می کنند .این کارشناس صنعت خودرو بیان داشت :تعیین سقف قیمتی
برای خودرو نیز مردود است ،زیرا نمیتوان مردم را نسبت به داراییشان محدود
کرد .وی معتقد است :اقدامات کنترلی ،نتیجه ای جز رفتن افراد به سمت بازار
سیاه یا بازار خاکستری و شایعات نخواهد داشت ،باید مطابق فرموده رهبر معظم
انقالب تمام تالش خود را روی افزایش واقعی تولید و تحقق "جهش تولید"
بگذاریم .کاکایی گفت :وقتی شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو کار خود را
انجام می دهد ،سازمان محیط زیست بر استاندارد پرهزینه یورو  ۵تاکید دارد و
همچنین با وجود مشکالت ارزی و تامین نشدن قطعات خاص و ناقص ماندن
بسیاری از خودروها ،تکلیف تولید خودرو مشخص بوده و قیمت ها شروع به باال
رفتن خواهد کرد .وی تاکید کرد :امروز باید به مشکالت تولید خودرو توجه کرده
و آنها را رفع کنیم ،مشکلی که وقتی در اردیبهشت ماه  ۹۷صحبت از آن به میان
آمد ،شاید در عرض دو سه ماه حل می شد ،اما امروز دست کم  ۹ماه طول خواهد
کشید تا بازار به تعادل برسد .استاد دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و
صنعت یادآور شد :طی سه سال گذشته ،سالیانه به دست کم یک میلیون و ۵۰۰
هزار دستگاه خودرو نیاز داشتیم ،در حالی که به طور متوسط هر سال  ۸۰۰هزار
دستگاه خودرو تولید کردیم ،بنابراین اندازه بیش از ۲میلیون دستگاه برای تامین
نیازبازارعقبهستیم.ویبیانداشت:باتوجهبهکندشدنچرخشنقدینگی،به
زودی بسیاری از قطعه سازان به خصوص قطعه سازان کوچک و متوسط با مشکل
مواجه می شوند و این مشکالت به خودروسازان تسری می یابد ،همچنین بازار
لوازمیدکینیزبههمریختهومجددامشکالتکیفیپیشمیآید.کاکاییباردیگر
تاکید کرد :راه حل اصلی توجه به جهش تولید و برداشتن هرگونه مانعی از سر راه
آن است .به گفته وی ،مشکالت پیچیدهای بر سر راه تولید وجود دارد که با حرف
و گفتار درمانی حل نمیشود ،بلکه نیازمند افرادی اندیشمند و افراد اجرایی قوی
و پای کار است.

عضو اتاق بازرگانی ایران پاسخ داد

«بیمه سهام» راهکاری برای جلوگیری از زیان سهامداران

پای " سلطان کره" در میان است؟

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :راهکاری که به منظور حفظ آرامشخاطر سهامداران و تضمین بازدهی آنها توصیه میشود،
انتشار اوراق «اختیار فروش تبعی» از سوی شرکتهای بورسی است که در ایران با نام «بیمه سهام» شناخته میشود.
«سید محمد هاشمینژاد» با بیان اینکه خرید اوراق «اختیار فروش تبعی» به سهامداران اختیار میدهد که سهام تحت تملک
خود را به قیمت تضمین شده در تاریخ معینی در آینده به فروش برسانند ،افزود :انتشار این اوراق موجب خواهد شد تا هیجانات
فروش فروکش کرده و سرمایهگذاریهای مردم بیمه شوند .وی اظهار داشت :اوراق اختیار فروش تبعی ،ابزاری برای بیمه
زیان سهام است و به سرمایهگذاران کمک میکند تا ترسها را کنترل کرده و سهام ارزشمند خود را به راحتی از دست ندهند.
مدیرعاملگروهمالیسازمانتامیناجتماعینیروهایمسلح(ساتا) بااشارهبهاینکهدرروزهایاخیرترسواضطرابسهامداران
حقیقی منجر به ایجاد صفهای فروش هیجانی برخی از سهام ارزشمند شده است ،افزود :راهکاری که به منظور حفظ آرامش
خاطر سهامداران و تضمین بازدهی آنها توصیه میشود ،انتشار اوراق «اختیار فروش تبعی» از سوی شرکتهای بورسی است
که در ایران با نام «بیمه سهام» شناخته میشود .این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سهام شرکتهای زیرمجموعه سازمان
تامین اجتماعی نیروهای مسلح را ارزشمند گفت :سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به عنوان سهامدار عمده بسیاری
از شرکتهای بزرگ بورسی قصد دارد برای برخی از سهمهای زیرمجموعه خود اوراق «اختیار فروش تبعی» یا «بیمه سهام»
منتشر کند .وی بیان کرد :سهامدار عمده به منظور حمایت از سهام ،با توجه به ارزش ذاتی و ظرفیتهای موجود شرکت ،این
اوراق را منتشر میکند؛ به این ترتیب ،سرمایهگذارنی که مالک سهام شرکت هستند ،میتوانند به میزان سهام پایه خود ،اوراق را
خریداریکنند تا در «تاریخ اعمال» تحت شرایطی که قیمت سهم پایینتر از نرخ توافقی بود ،زیانشان جبران شود.
هاشمی نژاد با اشاره به اینکه سهامداران میتوانند با در اختیار داشتن اوراق اختیار فروش تبعی ،ریسک سیستماتیک را به
حداقل برسانند ،ادامه داد :با استفاده از این ابزار ،اطمینان الزم برای کسب بازده مورد انتظار محقق میشود و این ابزار مالی
با حذف ریسک در بازار سرمایه ،سرمایهگذاران را بهجای سرمایهگذاری در بازار پول به کسب سود بیشتر در بازار سرمایه ترغیب
میکند .به گفته این کارشناس بازار سرمایه ،این ابزار نوین به سهامداران یاری میرساند تا با کسب حداقل سود مورد انتظاری
که در آینده نصیبشان خواهد شد ،از نوسانات مقطعی بازار سرمایه هراسی نداشته باشند و با کاهش قیمت سهام از بازار خارج
نشوند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره چرایی کاهش عرضه کره در بازار و افزایش قیمت این محصول توضیح
داد.
علی شریعتی در گفت و گو با ایسنا ،اظهار کرد :با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از گاوهای شیرده ایران از نژادهایی
هستندکهشیرکمچربتولیدمیکنند،چربیموجوددراینشیرهابیشتربرایماستها،شیرهاودوغهایپرچربموجود
در بازار استفاده میشود و عمال نژاد این گاوها طوری نیست که بتواند نیاز کشور در حوزههایی مانند کره یا خامه را برطرف
کند .به گفته وی ،با توجه به این شرایط ،در تمام سالهای گذشته ،حدود  ۶۰تا  ۷۰درصد از نیاز کره کشور به شکل وارداتی
برطرف شده و این روال مربوط به کوتاه مدت نیست.
عضواتاقبازرگانیایران،بابیاناینکهبرایمطرحکردنشعارهاییچونخودکفاییدرتولیدکرهبایدباتوجهبهواقعیتهای
اقتصادی سخن گفت ،توضیح داد :اینکه ما بخواهیم نژادی از گاو را در ایران فعال کنیم که شیر پرچرب مناسب برای تولید
کره را در اختیار ما بگذارد ،موضوعی پیچیده ،طوالنی مدت و نیازمند منابع اعتباری گسترده خواهد بود ،از این رو الاقل در
شرایط فعلی ،واردات بخشی از نیاز ،گزینههای غیرقابل انکار است .شریعتی در پاسخ به این سوال که چه عاملی در فرایند
واردات کره تغییر کرده که موجب کم یاب شدن یا گران شدن این محصول در بازار شده ،تصریح کرد :کره در ماههای ابتدایی
سیاست ارزی جدید ،ارز  ۴۲۰۰تومانی دریافت میکرد و پس از آن نیز برای مدتی ارز حمایتی گرفت اما در حال حاضر این
ارزها دیگر تخصیص پیدا نمیکند .احتماال علت اصلی اتفاقات روزهای اخیر در بازار ،افزایش هزینه ارزی در واردات این
محصولاست.
وی با بیان اینکه برای برطرف کردن مشکالت این حوزه باید نحوه مدیریت ارزی این بازار در ماههای گذشته به شکل جزئی
بررسی شود ،اظهار کرد :وقتی ارز چند نرخی میشود امکان سواستفاده نیز به وجود میآید .اینکه در ماههای گذشته چه
افراد یا شرکتهایی برای کره ارز  ۴۲۰۰تومانی گرفتند ،چه مقدار از این محصول را وارد کشور کردند و در کجا توزیع شد،
سواالتی است که باید به آنها پاسخ داده شود .ما در مقام تهمت زدن به فردی قرار نداریم اما وقتی ارز چند نرخی است،
احتمال رانت و سواستفاده نیز وجود دارد و اگر به طور دقیق ارزیابی نکنیم ،شاید در آینده با پدیدهای مثل سلطان کره نیز
مواجهشویم.

شفافیت تراکنش های مالی پیش نیاز پایه های مالیاتی است
یک کارشناس اقتصادی گفت :برای حرکت به سمت
مالیات بر درآمد اشخاص(  )PITو مالیات های تنظیمی
مانندمالیاتبرعایدیسرمایهضرورتانیازبهتسلطبرجریان
ریال یا شفافیت تراکنش های مالی وجود دارد.
مهدی موحدی بکنظر ،عضو هیئت علمی دانشگاه
شاهد درباره طرح تقویت حکمرانی ریال در کشور ،گفت:
برای حرکت به سمت مالیات بر درآمد اشخاص یا  PITو
ً
مالیاتهایتنظیمیمانندمالیاتبرعایدیسرمایهضرورتا
نیاز به تسلط بر جریان ریال در کشور وجود دارد به عبارتی
دیگر نظام مالیاتی باید با در اختیار گرفتن همه پتانسیل
بانک مرکزی در ارائه کلیه تراکنشهای حسابهای شخصی
و تجاری بتواند فضای مناسب را برای تحقق این مالیاتها
فراهمکند.
وی ادامه داد :نکتهای که در این باره اهمیت دارد این
است که برای پیاده شدن این سیستم باید بر خالف نگاه
مرسومی که نظارت بر تراکنشها را بر عهده بانک مرکزی قرار
میدهد ،این وظیفه باید در قالب یک تقسیم کار نهادی در
اختیارنظاممالیاتیقرارگیرد.
متولینظارتبرتراکنشهابایدنظاممالیاتیباشد
نه بانک مرکزی!
موحدی بیان داشت :نظام مالیاتی برای این کار باید
از یک سمت تمام اطالعات اقتصادی مودیان مالیاتی از
جمله اشخاص حقوقی ،اشخاص حقیقی دارای شغل
ثبتی ،اشخاص حقوقی فاقد شغل ثبتی را دریافت کرده و
از سمت دیگر نیز اطالعات حسابهای شخصی و تجاری و

ریز تراکنشهای بانکی را از نظام بانکی اخذ کرده و با انطباق
این تراکنشها و این تعامالت اقتصادی بتواند کلیه اتفاقات
بستراقتصادرانظارتکنداینکارمقدمهایبراییکتحول
در نظام بانکی میشود.
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر بانک مرکزی
چه اقدامی درباره شفافیت مقصد تراکنشها انجام داده
است،گفت:اقدامیکهبانکمرکزیدرقالبدستورالعملی
که چند ماه پیش ابالغ کرد این است که بانک مرکزی مکلف
است سند مثبته را به ازای هر تراکنش دریافت کرده و آنرا
مستندکند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد :اگر این اتفاق بخواهد
درنظامبانکیبیفتدوبانکهامکلفبهاینامرباشدبهدلیل
اینکه مسئول بانک ،شخصی با تخصص حقوقی نیست که
بخواهد اسناد مثبته را در ازای هر تراکنش دریافت کند نه
تنها سخت است بلکه غیر ممکن است.
علت تراکنشهای باالی حد مجاز افراد حقیقی
بایدمشخصشود
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد با اشاره به لزوم ایجاد
حساب الکترونیک بیان داشت :اتفاقی که باید بیفتد این
است که نظام مالیاتی با فراهم کردن بستری مانند قانون
پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان امکان الزم را برای
ثبت تمامی تعامالت اقتصادی در قالب صورت حساب
الکترونیکفراهمکند.اینصورتحسابالکترونیکهمان
اسناد مثبته استاندارد هستند که به وسیله آن میتوان
شناخت که چه معامالتی ،چه تبادل هایی در چه زمانی

توسط چه کسانی و در ازای چه مبلغی اعم از فروش ،اجاره،
قرض ،هدیه یا … اتفاق افتاده است.
موحدی با ذکر یک نمونه در زمینه مبادالت با حجم باال
گفت :به عنوان مثال در تبادل یک اتومبیل ،اگر این تبادل
بین شرکت سازنده و خریدار اتفاق بیفتد ،شرکت سازنده
اطالعات را به سازمان مالیاتی اراده میکند در حالتی
دیگر اگر یک دفتر فروش خودرو اتومبیل را بفروشد او نیز
اطالعات را به سازمان مالیاتی ارائه میدهد چرا که او نیز
شخص حقیقی دارای شغل ثبتی است اگر یک دفتر فروش
خودرو از شرکت سازنده بخرد که آن هم به صورت خود کار
ثبت میشود .وی با اشاره به شرایطی که دو فرد حقیقی
معمولیمبادلهاتومبیلانجاممیدهند،گفت:تنهاتبادالت
مالیای که بین دو فرد حقیقی بدون شغل ثبتی است ثبت
نمیشود .در این صورت دو نفر باید به دفتر اسناد رسمی
بروند و معامله را ثبت کنند .در این شرایط ،دفتر اسناد
نیز شماره شاسی ماشینی که فروخته شده را ثبت کرده و
سندی را تدوین میکند و برای نظام مالیاتی میفرستد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روش دیگر معامله
خودرو به وسیله دو فرد حقیقی ،اظهار داشت :در حالت
دیگر دو طرف معامله بدون مراجعه به دفتر اسناد رسمی و
تنهابهوسیلهقولنامهتبادلراانجاممیدهند.دراینصورت
وقتی قولنامه نوشته شده و تراکنش انجام میشود چون
تراکنش آن به گوش سازمان مالیاتی رسیده است از طرف
سازمان مالیاتی به طرفین خبر داده میشود که به عنوان
مثال  ۷۰۰میلیون پول جا به جا شده است یا تکلیف این را

مشخص کنید و یا این به عنوان هدیه در نظر گرفته میشود
و مشمول مالیات بر هدیه میشود.
وی با بیان اینکه در صورت پیاده شدن این طرح خواه
نا خواه قولنامه برای منزل نیز سر و سامان میگیرد ادامه
داد :به این ترتیب دو طرف به سازمان مالیاتی یا شرکتی
مشاورهای که ممکن است برای این کار ایجاد شود مراجعه
میکنند و صورت حساب الکترونیک ثبت میشود .در این
صورت گرچه سند به دفتر اسناد برده نمیشود اما ثبت
میشود که این دو نفر اتومبیلی را با قولنامه و با این مبلغ
خاص مبادله کرده اند.
معامالت بدون دلیل مشمول مالیات بر هدیه
میشود
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تراکنش افراد
حقیقی معمولی محدود نمیشود اما اگر نتواند سازمان
مالیاتی را توجیه کند به عنوان هدیه در نظر گرفته میشود،
گفت :ممکن است در سال فرضا تا  ۲۰۰میلیون تومان اگر
کسی تبادالت فاقد صورت حساب الکترونیک داشته باشد
ایرادی گرفته نشود اما اگر از  ۲۰۰میلیون تومان باالتر رفت
یا باید این رقم مشخص شود که در ازای چه چیزی است یا
در حکم هدیه شناخته میشود و مشمول مالیات بر هدیه
میشود.
وی خاطر نشان کرد :اگر این اتفاقات رخ بدهد تمام
تراکنشها رصد شده و همگی منظم میشود و وقتی همه
نیز منظم شد میتوان مالیات بر مجموع درآمد یا مالیات بر
عایدی سرمایه را اعمال کرد.

یککارشناساقتصادی:

اگر کسی دیگر رییسجمهور بود هم
شرایطبهترنمیشد

علی قنبری  ،استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی گفت:با توجه به جمیع
شرایطعملکرددولتدوازدهمراقابلدفاعمیدانمامامعتقدمسالیبسیارسخت
در حال سپری شدن است.
دولت در یکی از سختترین شرایط پا به سال آخر خود گذاشت؛ در حالی که
پیشبینی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول برای سال جاری اقتصاد ایران
پایان رشد منفی بود شیوع یک ویروس ناشناخته به نام کرونا اوضاع را بغرنجتر از
پیش کرد .اکنون همان صندوق بینالمللی پول انتظار رشد منفی  ۶درصدی را
برای ایران دارد و این در حالی است که گسترش کرونا عمال اغلب دولتهای جهان
را با کاهش رشد و منفی شدن آن مواجه کرده است.
درهمین رابطه علی قنبری ،کارشناس امور اقتصادی و عضو هیئت علمی
دانشگاه تربیت مدرس در رابطه با عملکرد دولت روحانی به خبرآنالین
گفت:واقعیت این است در دو مشکل عمده امروز کشور یعنی تحریم و کرونا دولت
روحانی نقش چندانی نداشت و هر دولتی بر سر کار بود با این طوفانها مواجه
میشد .بنابراین من فکر میکنم برای بررسی کارنامه دولت باید براساس شرایط
خاص مسائل را ارزیابی کرد.
او افزود :با توجهبهشرایط امروز جهان ،خاورمیانهو ایران نباید از خود تحریمی که
در شرایط بحرانی ناشی از تصمیمات مسئوالن میشود هم چشم پوشی کرد .باید
پذیرفت در جهان امروز فرصتها محدود هستند و ظرفیتها نیز متغیر .به همین
اعتبارباتوجهبهفشاراثرگذارامریکاکهبهتحریمایرانانجامیدعمالامکاناتدولت
برای پیشرفت از دستش گرفته شد .محدودیت در فروش نفت و مبادله ارز فشاری
سخت است و نباید آن را نادیده انگاشت.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد :به باور من دولت دوازدهم هر چه در چنته
داشت را به میدان آورد و نهایت توان خود را به کار بست .البته اشکاالتی هم وجود
داشت ولی بعید میدانم اگر کسی دیگری اکنون رییس جمهوری بود وضعیت
بهتر میشد .باید واقعیت تحریم ،حضور در لیست سیاه افایتیاف و البته
فشارهای داخلی را پذیرفت و با توجه به همین شرایط وضعیت را رصد کرد.
قنبری در رابطه با چالشهای اصلی دولت در سال آخر گفت :همانطوری که
شما هم اشاره کردید فرصت چندانی به پایان کار دولت نمانده است .به همین
دلیل فکر میکنم دولت باید به سمت پروژهها و برنامههای کوتاه مدت برود .در گام
نخست کنترل نرخ تورم از اولویت بیشتری برخوردار است چرا که کنترل تورم به
معنای حفظ ارزش پول ملی کشور هم هست.
او تصریح کرد :عالوه بر تورم ،کنترل نرخ بیکاری و جلوگیری از کاهش رشد و
سرمایهگذاری نیز ضرورتی حیاتی برای اقتصاد ایران دارند و انتظار میرود با وجود
شیوع کرونا باز هم دولت با نرخ رشد منفی کار خود را پایان دهد .گرچه همان
طوری که پیشتر هم گفتم دولت مسبب فشارهای اقتصادی به کشور نیست و
این بد عهدی امریکا بود که کار را برای ایران دشوار کرد ولی با این وجود به اتمام
رساندن دولت در شرایطی که نرخ تورم همچنان بیش از  ۳۰درصد باشد توجیه
پذیرنیست.
معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان ساخت :تحلیل منصفانه از دولت
فعلی اعتماد به نفس دولت آینده را هم افزایش میدهد و در این شرایط بهتر است
از کاهش سرمایه اجتماعی نیز جلوگیری شود .به این اعتبار دولت هم با اجرای
برنامههای کوتاه مدت میتواند میراث قابل دفاعی از خود باقی گذارد.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهرخبرداد:

راهاندازی سامانه معامالت طال و سکه

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر از راهاندازی سامانه معامالت طال و سکه تا پایان
سال خبر داد.
محمدکشتی آرای درباره آخرین اقدامات در زمینه راه اندازی سامانه معامالت
طال و سکه در کشور ،گفت :سامانه طراحی شده ،از نظر کارایی و هدف شبیه به
سامانه سنا است که به صورت کشوری است و این سامانه در اختیار سازمانهای
نظارتی قرار دارد.
وی افزود :در کشور هیچ اطالعات و آماری دقیق و قابل استناد از میزان طالی
موجود ،داد و ستد ،طالهای خانگی و  ...وجود ندارد.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر با اشاره به اینکه این سامانه در مراحل طراحی
قرار دارد ،گفت :در نظر داریم تا با انجام عملیات و اقدامات الزم و تکمیل این
سامانه ،تا پایان امسال کار رونمایی و راه اندازی انجام شود.
به گفته کشتی آرای ،با راه اندازی این سامانه و همچنین با توجه به آغاز به کار
سامانه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۴۰۰به بعد ،میتوان از بسیاری از
معامالتمشکوک،پولشویی،داللبازیو...جلوگیریکرد.اینسامانهبهگونهای
طراحی شده که حافظ منافع مشتریان و فعاالن صنف طال و سکه است و بی شک
اتفاق خوبی برای سر و سامان دادن به این بازار است.
وی با تاکید بر اینکه راه اندازی این سامانه مزیتهای قابل توجهی دارد ،ادامه
داد :نکته مثبت این سامانه ،از ُبعد امنیتی و پیگیری هر نوع سرقت مسلحانه،
موارد امنیتی و  ...است و همه سرقتها و  ...از طریق این سامانه قابل ردگیری
است که به نظرم میتواند اتفاق خوب و قابل توجهی برای مردم باشد.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر در ادامه تاکید کرد :در کنار این سامانه
اپلیکیشنی نیز از سوی اتحادیه در حال طراحی است تا به وسیله آن همه معامالت
افراد و اشخاص از طریق اتحادیه قابل بررسی و کنترل است.
براساس اعالم بانک مرکزی؛

تأمین تقاضای بازار ارز ،پرقدرت ادامه دارد

بررسیهای میدانی حاکی از آنست که حجم معامالت اسکناس در بازار
غیررسمیبسیارپایینبودهوحجمتقاضایروزانهدربازاررسمیاسکناسنیزطی
چند روز اخیر رقمی بین  ۵تا  ۸میلیون دالر بوده است.
به گزارش بانک مرکزی ،این بانک در راستای وظایف و مسئولیتهای قانونی
خودوسیاستهایکالناقتصادی،علیرغممحدودیتهایناشیازتحریمهای
بینالمللی،سیاستتسهیلتجارت،حفظارزشپولملیوقدرتخریدخانوارها
و صاحبان کسب و کار ،تعادل منابع و مصارف ارزی و کمک به رشد اقتصادی را
دنبالمیکند.
بنابراین ،در این شرایط سخت جنگ اقتصادی ،سیاستگذار پولی نمیتواند
ً
صرفا دنبالهرو شاخص ارزی اسکناس و حواله در بازار غیررسمی ارز باشد ،چراکه
ً
شکلگیری نرخهای اسمی باالی ارز در بازار یاد شده ،عمدتا ناشی از انتظارات و نه
عوامل بنیادین ،کمکی به ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز و بخشهای واقعی و مالی
اقتصاد نخواهد کرد و اقتصاد ایران را با چالشهای جدی مواجه خواهد ساخت.
در این راستا ،بانک مرکزی متناسب با شرایط و روند امروزه بازار نسبت به تأمین
تقاضاهای واقعی ارز به صورت اسکناس و حواله اقدام کرده است .بنابراین
سیاست این بانک حفظ ثبات بازار ارز بر اساس عوامل بنیادین است.
بر اساس این گزارش ،بازار اسکناس توسط بازار ساز در حال اشباع شدن است
و به نظر میرسد بازار ساز با این اقدام دست دالالن را از بازار کوتاه کرده است و
تأمیننیازهایارزیمتقاضیانواقعیتوسطنظامبانکیوشبکهصرافیهایمجاز
به نرخ بازار و بر اساس عوامل بنیادین ادامه خواهد داشت.
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روزهای سختی در انتظار یحیی گلمحمدی است ؛

چالشهای پرسپولیس بعد از پوکر قهرمانی

ناصرمحمدخانی:

هیچفوتبالیستیدرایران
 ۱۰میلیارد نمیارزد

پیشکسوت پرسپولیس گفت :با جرات میگویم هیچ بازیکنی در فوتبال ایران
 ۱۰میلیارد تومان نمیارزد ،مگر  ۱۰میلیارد تومان پول کمی است که بازیکنان
میآیندوپیشنهادمیدهند.
«ناصرمحمدخانی» اظهار داشت :متاسفانه در چند روز اخیر اختالفاتی میان
«یحییگلمحمدی» و «مهدی رسولپناه» شکل گرفته است که به طور حتم به
سودپرسپولیسنیست.
وی افزود :گلمحمدی اعالم کرده در این مدت از مدیران پرسپولیس دروغ
شنیده و باید او بگوید چه اتفاقاتی رخ داده که وی مجبور شده چنین واکنشی
از خود نشان دهد.
پیشکسوت پرسپولیس خاطرنشان کرد :مدیران پرسپولیس هر چه زودتر باید
فکر اساسی به حال مشکالت این تیم داشته باشند تا خدای ناکرده کام هواداران
تلخنشود.
محمدخانی تصریح کرد :برخی از بازیکنان پیشنهادات سنگین برای تمدید
قرارداد به باشگاه میدهند که تعجبآور است و اینکه میشنویم بازیکنی میآید
و میگوید من  ۱۰میلیارد ۸ ،میلیارد ۷ ،میلیارد میخواهم دهانمان از تعجب باز
میماند.
وی تاکید کرد :با جرات میگویم هیچ بازیکنی در فوتبال ایران ۱۰میلیارد تومان
نمیارزد ،مگر  ۱۰میلیارد تومان پول کمی است که بازیکنان میآیند و پیشنهاد
میدهند.
بازیکن اسبق پرسپولیس در پایان گفت :پرسپولیسبرایصعود به مرحلهبعدی
لیگ قهرمانان آسیا کار سختی پیش رو دارد اما آنها بدانند همیشه و در طول تاریخ
باشگاه اتفاقات بزرگی رقم خورده است و آنها میتوانند آن را تکرار کنند.
االنوقتاستعفانیست

طالقانی :ناز بنا خریدار دارد!

یک عضو هیات رییسه فدراسیون کشتی از جلسه روز یکشنبه آینده برای حل
مشکالت و بازگشت محمد بنا خبر داد.
محمدرضا طالقانی در گفتوگو با ایسنا ،درباره استعفای محمد بنا از
سرمربیگریتیمملیکشتیفرنگی،اظهارکرد:االنوقتاستعفانیست.اینکار
باعث به حاشیه رفتن کارها میشود و کار بنا و تیم ملی عقب میافتد .این قهر
کردنها جایز نیست و قطعا به نفع مردم و ورزش کشور نخواهد بود.
رییس پیشین فدراسیون کشتی افزود :از همه دوستان خواستم در جلسهای که
روز یکشنبه برگزار میشود برای حل این مشکل حضور داشته باشند .قرار است
این جلسه برگزار شود تا مشکالت موجود را حل کنیم و تیم برای المپیک آماده
شود .او درباره دالیل استعفای بنا برای چندمین مرتبه در سالهای اخیر ،گفت:
حتما مشکالتی بوده که بنا استعفا داده است .بنا همیشه ناز کرده و نازش هم
خریدار دارد .او همیشه دوست دارد همه چیز بر طبق مراد باشد اما االن آنقدر
اوضاع سخت شده که برای بهدست آوردن پول باید از هفت خوان رستم عبور کنی.
مشکالت مردم بهقدری زیاد شده که دیگر مانند زمان ما به ورزش و کشتی از سوی
مردم کمک چندانی نمیشود .کار واقعا سخت شده و باید همه به هم کمک کنیم.
طالقانی درباره قهرهای محمد بنا در زمان ریاست او ،خاطرنشان کرد :او چند
مرتبه قهر کرد اما بهخاطر کشتی ،دوستان را صدا زدم و بهخاطر کشتی دنبالش
رفتیم .الحمدلله دیدید که تیممان قهرمان المپیک هم شد .هر بالیی که سرم
میآوردند بهخاطر کشتی چیزی نمیگفتم و دست و پایشان را هم به خاطر
کشتی میبوسیدم .امیدوارم اینبار نیز مشکل حل شود و بنا کارش را برای
المپیکازسربگیرد.
رضاعنایتی:

انتخابنامجومطلقبهعنوانسرمربی
بهترینانتخاببود

پیشکسوت استقالل گفت :زمان کمی تا شروع مجدد مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آسیا باقی مانده بود و هیچ مربی نمیتوانست به جز نامجومطلق
استقالل را هدایت کند.
ق به عنوان سرمربی
«رضا عنایتی» اظهار داشت :انتخاب مجید نامجو مطل 
استقالل برای لیگ قهرمانان آسیا بهترین انتخاب در مقطع فعلی بود .وی
افزود :نامجومطلق از بازیکنان استقالل شناخت خوبی دارد و هیچ کس به
اندازه او اطالعات کاملی از شرایط جسمی و روحی بازیکنان این تیم نداشت.
پیشکسوت استقالل خاطرنشان کرد :زمان کمی تا شروع مجدد مرحله گروهی
لیگ قهرمانان آسیا باقی مانده بود و هیچ مربی نمیتوانست به جز نامجومطلق
استقالل را هدایت کند .وی تصریح کرد :مشکالت استقالل در فصلهای اخیر
شباهت زیادی به یکدیگر داشته است و باید ریشهیابی دقیقی شود چرا هر سال
بایدچنیناتفاقاتناگواریبرایاستقاللرخدهد.عنایتیتاکیدکرد:اختالفاتی
که میان فرهاد مجیدی و احمد سعادتمند شکل گرفت در از دست رفتن قهرمانی
جام حذفی تاثیر زیادی داشت و باعث شد جام به راحتی از دست آبیپوشان بپرد.
بازیکن اسبق استقالل در پایان گفت :برای فرهاد مجیدی به عنوان دوست و
همبازی قدیمیام احترام قائل هستم اما او میتوانست صبر پیشه کند و تا پایان
جام حذفی صبر کند چرا که این اتفاق باعث شد استقالل ضربه بخورد.
سرپرستهیئتفوتبالاستانقم:سوتفاهمهامرتفعشد

همکاری«بهشتیان»باهیئتفوتبالقم
ادامه می یابد

سرپرست هیئت فوتبال استان قم گفت :با مجوز ستاد استانی مقابله با کرونا در
ورزش ،هیئت فوتبال استان قم می تواند لیگ های فوتبال را با رعایت شیوه نامه
هایبهداشتیبرگزارکند.
قدرت الله باقری اظهار داشت :به ستاد مقابله با کرونا در ورزش برای برگزاری
لیگهای فوتبال استان نامه زدیم و خوشبختانه با درخواست ما موافقت کردند.
البتهبرایبرگزاریلیگهایفوتبالقمبایدشیوهنامههایبهداشتیتوسطتیمها
و باشگاهها رعایت شود که در جلسهای با حضور مدیران تمام باشگاهها در این
باره تصمیم گیری میشود .سرپرست هیئت فوتبال ادامه داد :در صورت موافقت
باشگاههاوتأمینهزینههایرعایتشیوهنامههایبهداشتی،مسابقاتلیگبرتر
استان قم در ردههای سنی مختلف برگزار میشود .وی همچنین در خصوص
استعفای مهدی بهشتیان از سمت دبیری هیئت گفت :سو تفاهمهایی به وجود
آمده بود که در جلسهای مرتفع شد و همکاری ایشان با هیئت ادامه پیدا خواهد
کرد .سرپرست هیئت فوتبال در ادامه با بیان اینکه بهشتیان یکی از پیشکسوتان
مطرح و مورد قبول جامعه فوتبال است گفت :کادر جدید هیئت فوتبال از جوانان
وپیشکسوتانیتشکیلشدهکههمتحصیالتباالییدارندوهمازتجربیاتزیادی
برخوردارهستند.
بازگشت یک کهنه کار به نیمکت آبی؛

عبداللهیسرپرستاستقاللشد

نصراللهعبداللهیبهعنوانسرپرستجدیدتیمفوتبالاستقاللانتخابشد.
با اعالم احمد سعادتمند ،مدیرعامل باشگاه استقالل ،نصرالله عبداللهی به
عنوانسرپرستجدیدآبیپوشانتهرانیانتخابشد.
پیش از این سعید رمضانی سرپرست استقالل بود اما به دلیل کسالت او از سمت
خود کنارهگیری کرد و حاال پیشکسوت کهنهکار آبیها(ملقب به عمو نصی) بار
دیگر به عنوان سرپرست مشفغول خواهد شد .عبداللهی پیش از این به عنوان
مشاوراحمدسعادتمندنیزباباشگاهدرارتباطبود.استقاللباهدایتمجیدنامجو
مطلق باید ۲۴شهریور کار خود را در لیگ قهرمانان آسیا ادامه دهد.

مجیدروانستان
هیچکس به درستی نمیداند بعد از پوکر قهرمانی در لیگ برتر؛ قدم بعدی
پرسپولیس چیست؟ آنها به دنبال چه اهدافی هستند؟ وقتی برانکو ایوانکوویچ در
فروردین  ۱۳۹۴سکاندار سرخپوشان پایتخت شد از آخرین قهرمانی این تیم در
ن سالها  ۸مربی هدایت این تیم را برعهده
لیگ برتر  ۷سال میگذشت و در ای 
گرفتندوپرسپولیسدرحسرتقهرمانیلیگبرترماند.
برانکو به عنوان چهلمین مربی ،پنجمین کروات و چهاردهمین مربی خارجی
تاریخ باشگاه پرسپولیس شروع خوبی نداشت و تیمی را از حمید درخشان تحویل
گرفت که در آستانه سقوط به لیگ یک قرار داشت .نیم فصل حضورش را با عنوان
هشتمی به پایان رساند ،اما همان زمان با بلندپروازی ،تیمش را مدعی قهرمانی
دانست.
اصالحاتبرانکودرپرسپولیس
او جملهای معروفی در سال  ۱۳۸۴به یادگار گذاشت« :توپ را میدهیم ،زمین
ولی برای ماست» این رویه اما با حضورش در پرسپولیس به صورت کامل تغییر
کرد .پرسپولیس برانکو ،توپ و زمین را با هم میگرفت .بازی مالکانهاش در سال
اول دیر نتیجه داد و تیمش با تفاضل گل نایب قهرمان شد .سه سال متوالی ،اما
با همین روش قهرمان شد .اصالحات برانکو در پرسپولیس از خودش آغاز شد.
او درست در بزنگاهی که حس میکرد مچش برای حریفان باز شده و تدبیر
تاکتیکیاش را شناختهاند ،آن را تغییر میداد .حتی در ماههای پایانی فصل اخیر
به آخرین روشی که در تیم ملی اجرا میکرد رسید و چشم به ضربات ایستگاهی
داشت.

پیرویتاکتیکیبرانکوازفوتبالنوین
در فصل  ،۱۳۹۴–۹۵فصل اول کامل برانکو در پرسپولیس باوجود شروع بسیار
ضعیف ،با حمایت مدیر و طرفداران این باشگاه ،ضمن بدست آوردن رکوردهای
مختلف ،به دلیل تفاضل گل کمتر ،نایب قهرمان لیگ برتر شد .او از سیستم سه
دفاعی و دور مانده از یادگار محبوب گاس هیدینک ،این بار پرسپولیس را با ترکیب
 ۲-۴-۴آرایش کرد .پیروی تاکتیکی برانکو از فوتبال نوین ،برداشتی بود از شیوه
مربیانی مانند پپ گواردیوال و دیهگو سیمئونه .انتخاب سیستم جدید از یک سو و
گرایش متفاوتش به بازیکنان تکنیکی ،سرعتی و حتی کوتاه قامت از سویی دیگر،
ازپرسپولیسچهرهایمتفاوتساخت.
مقابلهبابازیکنساالری
در فصل  ،۱۳۹۵–۹۶برانکو ،پرسپولیس را با  ۹امتیاز اختالف نسبت به تیم
دوم جدول که پراختالفترین فاصله امتیازی بین تیمهای اول و دوم در تاریخ
این رقابتها نیز محسوب میشد ،قهرمانی لیگ برتر را پس از  ۹سال به ویترین
افتخارات این باشگاه آورد و در کنار آن سوپر جام را نیز فتح کرد .در آن فصل
پرسپولیس رکوردهای زیادی را جابهجا کرد یا شکست .مقابله با بازیکن ساالری
ن بار پرسپولیس به مرحله
را نیز با قدرت هر چه تمامتر به اجرا گذاشت .برای اولی 
نیمهنهاییلیگقهرمانانآسیاراهیافت.
«هتتریک»قهرمانی
در فصل ،۱۳۹۶–۹۷برانکو ،با وجود از دست دادند چند بازیکن اصلی و بسته بودن
پنجره نقل و انتقاالت ،عالوه بر تکرار قهرمانی توانست برای نخستینبار پرسپولیس
را به فینال لیگ قهرمانان آسیا برساند و عنوان نایب قهرمانی را کسب کند .فصل بعد
«هت تریک» قهرمانی تکمیل شد و در کنار آن جام حذفی را بدست آورد ،اما به دلیل

رئیس هیات گلف استان قم مطرح کرد :

بیتوجهیمدیرانوقتباشگاهپرسپولیسدربخشمطالباتاووهمکارانش،هرگز
راضی به بازگشت به این تیم نشد .گابریل کالدرون جانشین برانکو شد ،اما پس از
چهار باخت به سیستم برانکو روی آورد و تیم را صدرنشین کرد و رفت!
پوکرقهرمانیتکمیلشد
رفتن کالدرون هم از آن دست کارهایی بود که مدیریت جدید پرسپولیس انجام
داد تا یحیی گلمحمدی به عنوان گرانترین مربی داخلی تاریخ باشگاه جانشین
او شود و با همان روش «برانکوئیسم» پوکر قهرمانی تکمیل شد .در واقع باید گفت
این قهرمانی نیز از آن برانکو است؛ پرسپولیس چگونه توانست موقعیت خود را
در چهار دوره متوالی حفظ کند؟ «پروفسور» در مدت حضورش در پرسپولیس،
بازیکنان این تیم را به بردن تمام جامها عادت داد تا پیش درآمد کسب دوباره
جامها شود .این حس به شکلی قوی در بازیکنان بوجود آورد که ،این تازه شروع
کار یک تیم در حال پیشرفت است.
هیچ ستارهای بزرگتر از باشگاه نیست
اودرمقاطعمختلفوقتیپیامصاقیان،مهدیطارمی،رامینرضاییانومحسن
ً
مسلمان را نخواست ،هواداران پرسپولیس یا به شدت مخالف بودند یا عمیقا
نگران .اما جدایی ستارههای پرحاشیه ،روند نتایج خوب پرسپولیس را متوقف
نکرد .اوج هنر برانکو ،حفظ پرسپولیس با وجود دو پنجره بسته نقل و انتقاالتی
بود .صادق محرمی ،وحید امیری و فرشاد احمدزاده به ترتیب به کرواسی ،ترکیه
و لهستان رفتند .اما برانکو ،ارتش سرخ را با نیمکت خالی به فینال لیگ قهرمانان
آسیا رساند .ضمن مقابله واقعی با بازیکن ساالری ،در عمل نشان داد که هیچ
ستارهای بزرگتر از باشگاه نیست.
از بین رفتن انگیزههای زمان برانکو
صحبتهای بسیاری درباره خصوصیات برانکو به عنوان متخصص ساخت
تیم و یک انسان خوش اخالق میشود که در نتیجه آن در تیم او همه احساس
ارزشمندیکردهواینگونهحسکنندکهقدردانزحمتهایاوهستند.مجموعه
تیم برای رسیدن به هدف مشترکشان یعنی بردن جامها متحد شده بودند و به
همدیگر ،در داخل و خارج زمین روحیه میدادند .با آمدن گلمحمدی به نظر
میرسد دیگر آن انگیزه زمان برانکو در تیم وجود ندارد .بیرانوند ،ترابی و علیپور
راه خروج را در پیش گرفتند و رفتند ،تا «یحیی» بگوید« :بعد از مسابقات لیگ
قهرمانان آسیا نیز از پرسپولیس جدا خواهم شد».
دستاوردهایتاریخی
با بودن برانکو اینگونه به نظر میرسید که در پرسپولیس ،بردن همه جامها
فقط میتواند پیش درآمد کسب دوباره جامها باشد اما برای قرار گرفتن در بین
بهترینهای آسیا ،ارتش سرخ در چند سال پیش رو باید با دستاوردهای تاریخی
خود رقابت کند .جایگاه آنها در کتاب رکوردها قطعی شده ،اما برای اینکه آنها
بتوانند بهترین پرسپولیس تاریخ باشگاه لقب بگیرند ،باید به نخستین تیم
پرسپولیس در دوران پس از انقالب تبدیل شوند که قهرمانیهای متعدد این تیم
در اواسط دهه ۶۰در زمان حضور علی پروین ،محمد پنجعلی ،ناصر محمدخانی،
فرشاد پیوس ،ضیاء عربشاهی ،محمد مایلیکهن و … .را تکرار میکند.
روزهای سختی در انتظار یحیی گلمحمدی است؛ هواداران پرسپولیس انتظار
ی تیم برای حفظ موقعیت
دارند در آسیا به قهرمانی برسند؛ بر این اساس سرمرب 
کنونی پرسپولیس باید شاکله تیم را مانند زمان برانکو حفظ کند و در صورت نیاز به
خریدهایبزرگیاتغییراتاساسینیزبیندیشد.

رئیس کمیته مینی گلف هیات گلف استان قم :

بهبود زیرساخت های گلف قم

افتتاح ۹زمین مینی گلف قم منوط به خرید چمن است

رئیس هیات گلف استان قم گفت :در ماههای اخیر همزمان با شیوع کرونا و رکود ورزش در رشته های مختلف ،تالش و
فعالیت های بدون وقفه هیئت در بحث بهبود زیرساخت ها انجام گرفت.
شامگاهدوشنبهرضادالوریدردیدارباعزیزیرئیسفدراسیونگلف،درمحلفدراسیونگلفگفت:باوجودمحدودیتها
و پروتکلهای اعالم شده از ستاد ملی کرونا و شرایطی که استان قم در ماههای اخیر با آن روبرو بوده ،از پویایی و فعالیتهای
بدون وقفه این هیئت در بحث بهبود زیرساختها کوتاهی نشد و اقدامات خوبی در راستای افزایش فضای ورزشی برای
ورزشکاران این رشته شکل گرفت.
رئیس هیأت گلف استان قم در ادامه ضمن ارائه عملکردی از فعالیتهای هیئت گلف در ایام کرونا افزود :برنامههای این
هیئت برای روزها و ماههای پیش رو تدوین شده و با خارج شدن استان قم از این شرایط و پایان وضعیت قرمز ،امیدواریم
بازیکنان بتوانند تمرینات خود را به نحوهی مطلوب از سر گیرند.
رئیس فدراسیون گلف جمهوری اسالمی ایران نیز با ابراز رضایت از فعالیتهای انجام شده توسط هیأت گلف قم در ایام
کرونا گفت :در پیگیری بهبود زیرساختها در شرایط ویژه ی همهگیری ویروس کرونا ،فدراسیون در کمک به اتمام هرچه
سریعتر این زیرساختها مثل اتمام زمین مینی گلف جواد االئمه (ع) همکاری الزم را با هیأت قم دارد.
حمید عزیزی با اشاره به ظرفیتهای استان قم در این ورزش ،عنوان داشت :امیدوار است با پیگیریهای رئیس هیأت
گلف استان شرایط بهتری برای بازیکنان قمی جهت تمرینات پیشرفته و مبتنی بر علم گلف در استان مهیا شود.

رئیس کمیته مینی گلف هیات گلف قم گفت :ساخت ۹زمین استاندارد مینی گلف مجموعه ورزشی جواداالئمه(ع) قم
به پاپان رسیده است که بهرهبرداری از این زمینها بستگی به تامین اعتبار برای خرید چمن موردنیاز دارد.
مجید کربالیی افزود :روند ساخت این زمینها که بر اساس استانداردهای روز طراحی و نقشه آنها توسط فدراسیون
مورد تایید قرار گرفته ،تکمیلشده و تنها مرحله باقیمانده ،نصب روکش چمن بر روی آن است.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه این زمینها نیاز به نوع خاصی از چمن دارند ،پیگیریها برای تامین اعتبار از طریق اداره
کل ورزش و جوانان استان انجامشده و امیدوار به تخصیص اعتبار موردنیاز در روزهای آینده هستیم.
رئیس کمیته مینی گلف هیات گلف قم گفت :در صورت تامین اعتبار موردنیاز و خرید چمنهای استاندارد این نوع
زمینها ،بهرهبرداری از آنها در کمترین زمان ممکن انجام میشود .کربالیی بابیان اینکه طول هر زمین استاندارد دست
 ۳متر است ،ادامه داد :زمینهای طراحیشده طولی بین هشت تا  ۱۳متر دارند ضمن اینکه در طراحی آن نیز تالش
شده تا بهروزترین استانداردها در آن لحاظ شود .وی گفت :این رشته ورزشی به دلیل نداشتن هیچگونه محدودیت سنی
ازجمله بهترین رشتههای ورزشی برای همگانی کردن ورزش است .وی افزود :همچنین احداث زمینهای مینی گلف در
بوستانها میتواند موجب همگانی کردن ورزش و ایجاد نشاط اجتماعی در بین خانوادهها شود ۴۰۰ .مترمربع زمین در
مجموعه ورزشی جواداالئمه(ع) در اختیار هیات مینی گلف قرارگرفته است تا در آن زمینهای استاندارد مینی گلف اجرا
شود .با افتتاح این زمینهای مینی گلف ،این استان صاحب نخستین زمینهای استاندارد در این رشته ورزش میشود.

سکوتسیدعباسیشکست:

مربیسابقتیمشهرخودرومشهددربارهماجرایبرکناری
سیدمهدی رحمتی و پایان همکاری کادرفنی سهراب
بختیاریزادهصحبتکرد.
داوود سیدعباسی ،مربی سابق تیم شهرخودرو مشهد
پس از جدایی از این باشگاه درباره حاشیه بزرگی که سبب
اخراج سید مهدی رحمتی سپس کنار گذاشتن سهراب
بختیاری زاده و انتخاب رحمتی به عنوان جانشین این
سرمربیشد،صحبتکرد.سیدعباسیمیگویدبارحمتی
درگیری نداشته است اما سوتفاهمی که به وجود آمده
بود منجر به بروز حواشی در این تیم شده است .مشروح
گفتگوی عباسی که از رحمتی دلخور است را میخوانید:
 در خصوص نتایجی که تیم شهر خودرو در زمان
شماکسبکرد،صحبتکنید.
رفتن یحیی گلمحمدی به شهر خودرو آمدم
بنده بعد از ِ
و تغییر و تحوالت زیادی در این تیم صورت گرفته بود.
یزاده باید از عملکرد فنی خود دفاع کند .ما در چند
بختیار 
بازی بدشانسی آوردیم و فقط یک نیمه بد بودیم و آن هم
نیمه دوم مقابل سپاهان بود .مقابل تراکتور باید با اختالف
یکی دو گل برنده بازی میشدیم و مقابل استقالل هم
بدشانسیآوردیم.
 شما به عنوان کسی که در استقالل و پرسپولیس
حضور داشتید شرایط لیگ امسال چطور بود؟
لیگ نوزدهم شرایط خاص خودش را داشت؛ کرونا و
سلب ایران از میزبانی بازیهای آسیا لیگ را تحتالشعاع
خود قرار داد .امسال یک لیگ متفاوت را شاهد بودیم البته
از لحاظ کیفی اتفاقاتی که افتاد نادر بود.
 نظرتان در مورد اختالف بین بختیاریزاده و
رحمتی و سپس سرمربی شدن او چیست؟
این تصمیمی است که مدیریت باشگاه گرفته؛ آنها
صاحب اختیار هستند و میتوانند هر تصمیمی برای
باشگاه خود بگیرند .این تیم خصوصی است و مسئوالن
ً
باشگاهقطعابهترینتصمیمرامیگیرند.
 در این رابطه با آقای حمیداوی مالک شهر خودرو
صحبتنکردید؟
رابطه ما به  ۲۵سال قبل برمیگردد که در تیم جوانان
بودیم و یک مربی مشترک داشتیم و بنابراین رابطه ما به

چرا رحمتی از شهرخودرو اخراج شد؟

دوران بچگی برمیگردد .هنوز هم رابطه خیلی خوب و
صمیمانهای داریم ،برای حمیداوی و تیم شهر خودرو آرزوی
موفقیت میکنم ،از من هم خواستند کنار تیم باشم و به این
تیم خدمت کنم اما خودم شرایطش را نداشتم.
 درست است که بعد از بازی با سپاهان با مهدی
رحمتیدرگیرشدید؟
یک ماه و نیم است که از این موضوع گذشته و بنده هیچ
اظهارنظری در این باره نکردم .روزی که این اتفاق افتاد بنده
اصال در جریان نبودم .یک نقل قولی به گوش ایشان رسیده
بود و اینکه وقتی من نمیدانستم چه اتفاقی افتاده چطور
میتوانستم اظهارنظر کنم؟ تمام این اتفاقات سوءتفاهم
بود .من در راه برگشت از بازی سپاهان فهمیدم .بر فرض
اینکه یک درصد هم بحث فنی کرده باشم ،آیا بنده در آن
تیم مربی بودم یا خیر و اگر هم اظهار نظر نمیکردم چه
کسی باید در آن تیم نظر میداد؟
اگرصحبتیهمبودبایدرودروانجاممیشد.اینراشنیدم

کهسهراببه ایشانگفتهبودرودرروصحبت کنید ۲۵.سال
است که در فوتبال ایران حضور دارم و تاکنون هیچ مشکل
اخالقی هم نداشتم .رزومه من معلوم است و رزومه بعضی
دوستان نیز مشخص است .از بچگی یعنی روزی که دست
چپ و راستم را شناختم با مربیاتی مثل آقایان پورحیدری،
قلعه نویی ،یاوری ،علی پروین و مرحوم ناصر حجازی و
خیلیهای دیگر کار کردم و یکسری اصول یاد گرفتیم و به
اصول اخالقی پایبندم .ایشان جرأت نکرد چشم تو چشم
روبهرویمنبایستد.
اگر چشم تو چشم میشدید چه اتفاقی میافتاد؟
ً
خدا را شکر که این اتفاق نیفتاد وگرنه قطعا اتفاق بدی
میافتاد .خدا را شکر که با ایشان رودررو نشدم زیرا که
شرمندهحمیداویمیشدم.
 قبول دارید که با این اتفاق قداست مربیگری در
ایران زیر سوال رفت؟
بعدازباختبهسپاهاندراتوبوسداشتمبامادرمصحبت

میکردم چون عادت دارم بعد از باخت اولین تماسم را
همیشه با مادرم میگیرم و وی را قانع کنم تا ناراحت نباشد.
یزاده داشت با مهدی رحمتی صحبت
در آن حین بختیار 
یزاده از او خواسته بود با
میکرد .مثل اینکه آقای بختیار 
من داخل اتوبوس رودررو صحبت کند که ایشان نیامد.
شما تاکنون اسمی از من در جایی دیدهاید؛ استقالل،
پرسپولیس ،سپاهان و حتی در استیلآذین بازی کردهام.
آیا تاکنون حاشیهای از من وجود داشته است؟
ایشان کامل مرا میشناسد حتی از زمان فجرسپاسی
که در آنجا همبازی بودیم و میداند که سرم به کار خودم
است اما وای به حال روزی که کسی سر به سرم بگذارد .در
برنامه آقای میثاقی گفته شد که من با ایشان درگیر شدم در
صورتی که اصال ما با هم رودررو نشدیم داستان من و ایشان
مثل داستان کسی است که زنگ درب خانهای را میزند و
فرارمیکند.فکرمیکنممنهنوزدرفوتبالزمانقدیمگیر
کردهام؛ در آن زمان همه چیز معرفتی بود.
اول فصل بعضی از دوستان از ما خواستند به دلیل رابطه
نزدیکی که با شهرخودرو داشتم آنها را به این تیم ببرم و
فکر نمیکردیم آن موقع او را به شهر خودرو بیاوریم و برای
خودمان دردسرساز شود .طبیعت فوتبال اینگونه شده و
کاری نمیتوان ،کرد!
 قبول دارید که بختیاریزاده در این ماجرا قربانی
شد؟
فوتبال از این باال پایینها زیاد دارد .اگر جایگاهها ماندنی
یزاده از این تیم نمیرفتیم .روز اول
بود امثال من و بختیار 
که به این تیم آمدیم میدانستیم که قرار نیست تا ابد آنجا
بمانیم.
 برای آینده چه تصمیمی دارید؟
ً
دو پیشنهاد در حد لیگ یک و لیگ برتر دارم .فعال به
کارهای شخصیام رسیدگی میکنم .در حد کمکمربی
در لیگ برتر نیز پیشنهاداتی به بنده شده است .االن هم
با مرکز وکالی مازندران به درخواست آقای یونس آزرده و
علی دریائیان رئیس کمیته ورزش مازندران و طهماسب
بزرگیمسئولکمیسیونورزشمازندرانهمکاریمیکنم.
من خودم یک رگ مازندرانی دارم و دوست دارم با این تیم
همکاریهاییراانجامبدهم.

سیاسی7

 شماره 5111ت و سوم 
چهارشنبه -نوزدهم شهریور ماه  -1399سال بیس 

سخنگویدولت:

اجباری به حضور دانش آموزان در مدارس نیست

سخنگوی دولت با بیان اینکه اجباری برای حضور دانش آموزان در مدارس
نیست ،گفت :در تصمیم گیریها باید هم مراقبت از جان فرزندان در صدر
اولویتها قرار دهیم و هم امر آموزش تعطیل نشود.
علیربیعیروزسهشنبهدرنشستخبریبابیاناینکهموضوعاجتماعیمطرح
شده هفته جاری و گذشته در دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا ،موضوع مدرسه
آموزش و جوانان و کودکان سرزمین بود ،گفت :ملت و دولت ما در حال مبارزه چند
کرونایی هستند .پیچیدگیها و دوگانههایی که در این مدت ایجاد شده و برنامه
ریزی برای آنها به شکلی است که معموال ایستادن در نقطه مفید برای اداره کشور
و توجه به نگرانیهای مردم سیاستگذاریها را با مشکل مواجه میکند .این مبارزه
ساده نیست بلکه مبارزه زندگی است .مبارزه با تحریم و کرونا مبارزه برای بقای
ملیاست.
سخنگوی دولت افزود :باید هم آموزش را طبق روال همیشگی و هم امر سالمت
را پیش ببریم هم مراقبت از جان فرزندان را در صدر اولویتها قرار دهیم و هم
امرآموزش تعطیل نشود .همه دوگانههای جان و نان ،جان و عزاداری ،جان و
آموزش،آزمونهایی است که ما باید با همکاری و افزایش اعتماد از آن با موفقیت
عبور کنیم و این یک آزمون ملی برای همه ما است.
وی ادامه داد :شرایطی که امروز همه کشورها با آن درباره کرونا روبرو هستند،
منهای اینکه آنها تحریم هم ندارند ،امکان مقایسه را برای مردم ما با این کشورها
فراهم کرده است.
ربیعی گفت :ویروس کرونا در یک میانجی در حیات وحش جهش پیدا کرد و
ویروسی که تحریم اقتصادی و تروریستی از مغز غلط آمریکا سرچشمه گرفته،
در سیاستگذاری ما اثر گذاشته و نیاز به تفاهم عمومی ،درک بیشتر و همکاری
همگانی برای مقابله با این دو ویروس داریم.
 معلمان امروز در خط مقدم قرار دارند
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری گفت :امروز معلمان زحمتکش در
خط مقدم این پیکار قرار دارند و از امروز مناسبات میان معلمان و دانش آموزان
با اولیا و دولت وارد مرحله ای شده است که باید امسال آموزش را با این شرایط
تجربهکنیم.
وی اضافه کرد :ستاد ملی کرونا در تصمیمات خود درباره مدارس همه ابعاد
را مورد توجه قرارداد اعم از آینده دانش آموزان ،ضرورت تحرک و آموزش بهتر را
دریافت کنند هم تمرین اجتماعی شدن ،تمرین شیوه استفاده از آموزش مجازی
در سنین کودکی را باید داشته باشند همه اینها در تصمیم گیری ما مورد بررسی
قرارگرفت.
 ۸۶هزار مدرسه به اینترنت رایگان مجهز شدند
ربیعی با بیان اینکه منزلت و نقش معلمان هم در این میان مورد توجه قرار گرفت و
نآنبحثشد.بنابراینتصمیمی
بحثعدالتآموزشیهمازمواردیبودکهپیرامو 
که در ستاد ملی و دولت پیرامون آن بحث شد و همانطور که رییس جمهور محترم
هم اعالم کردند که به دغدغه پدران و مادران درباره شیوه حضور در مدارس توجه
کردند روز شنبه هم تاکید شد هیچ اجباری برای حضور وجود نخواهد داشت دولت
خودرامکلفمیکندترتیبیاتخاذکندکهتاهیچدانشآموزیدچارعقبماندگی
تحصیلینشود.دستیارارتباطاتاجتماعیرییسجمهوریافزود:وزیرارتباطات
هم در جلسه اخیر هیات دولت پیشنهاداتی آورند که مورد تاکید قرار گرفت .مانند
استفاده از شبکه شاد در سرویسهای خانگی و تلفن همراه رایگان شد ۸۶ .هزار
مدرسه به اینترنت رایگان مجهز شدهاند .و امکان استفاده معلمان از اینترنت
پرسرعت و رایگان هم از فضای مجازی برای حدود ۶۰۰هزار کادر آموزش و پرورش
وزارت ارتباطات بسته سه ماهه را ارائه خواهد کرد.
سخنگوی دولتادامه داد :برای دانش آموزان هم بسته های اختصاصی ارائه
خواهد شد که صرفا برای سایتهای منتخب هست که برخی برخی نگرانیهای
ورود به سایتها در کودکان را هم برطرف خواهد کرد و سالمت حضور ذهنی برای
دانش آموزان را مورد توجه قرار می دهد و این بسته هم مجانی ارائه خواهد شد.
وی گفت :برای اساتید و دانشجویان هم بستهای در نظر گرفته شده است که
وزیر ارتباطات تا اوایل مهر پیشنهاد خود را به دولت خواهد آورد.
هیچ ایرانی نباید از تحصیل باز بماند
ربیعی درباره نگرانیهای عمومی برای آغاز سال تحصیلی در کشور گفت :با
تصمیمات مناسب در ستاد ملی کرونا هم به آموزش و عدالت آموزشی و هم به
نگرانیهای عمومی توجه شده است .سخگوی دولت افزود :موضوع دیگری در
دولت درباره مدرسه و کودکان مطرح شد ،رییس جمهوری تاکید کردند که «هیچ
ایرانی نباید از تحصیل باز بماند» .وزارتخانههای رفاه و آموزش پروش مکلف شدند
با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه بازماندگی کودکان از تحصیل را در دوران
ابتدایی به علل اقتصادی یا فرهنگی و یا به علت معلولیت ثبت نام نکرده اند ،دنبال
کنند .با تک تک خانواده ها تماس بگیرند و صحبت خواهد شد که هیچ کودک
ایرانی از تحصیل بازنماند.
 تعبیر پادگان از مدرسه بازنمایی درستی نیست
ربیعی در پاسخ به سوالی درباره استفاده از تعبیر پادگان در اظهارات اخیر رییس
جمهوری گفت :درباره این مفهوم دو معنی وجود دارد یک معنای آن اداره جامعه
است؛ آنچه از پادگان برداشت میکنند ما با آن مخالف هستیم هیچ کس موافق
آن نیست .نظام جمهوری اسالمی ایران نیز بر این اساس نیست مدرسه که
جایگاه خود را دارد .وی ادامه داد :مفهوم دیگر پادگان به معنای شاخص برجسته
ً
پادگان یعنی نظم و انضباط است؛ معموال جایی را که بسیار منظم و منضبط است
و مناسبات اداری به طور کامل در آن رعایت میشود ،به انضباط پادگانی تعبیر

میکنند .دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با بیان اینکه درباره مفهوم
پادگانیهمبرجستهسازیوهمبازنماییمناسبیصورتنمیگیرد،گفت:عادت
کردهایم که هر چیزی که یک مقام دولتی بیان میکند بازنماییها و برجسته
سازیهای مختلفی از آن صورت گیرد؛ منظور تبدیل مدرسه به پادگان نبوده و این
یک تعبیر غلط و شاید تا اندازهای مغرضانه باشد.
ربیعی گفت :شاید مقداری از این موضوعات به بازنمایی افراد و مباحث مطرح
شده به سیستم اطالع رسانی باز میگردد که در این باره به درستی عمل نکرده
است و باید بپذیریم که به طور روشنتری اطالع رسانی انجام میشد ،اما رئیس
جمهوری به وضوح در همان جلسه روز سهشنبه اعالم کرد که هیچ اجباری برای
رفتن به مدرسه نیست و بسیار واضح این امر را بیان کردند.
سخنگوی دولت تصریح کرد :تمام کارشناسان پرورشی و آموزشی حساسیت
نشان میدادند که مدارس باید باز شود و تصمیم درستی درباره بازگشایی مدارس
اتخاذ شد؛ در عین حال در این باره نگرانیهایی وجود داشت به این صورت که
عدهای از فضای مجازی نمیتوانند استفاده کنند یا اینکه عدالت آموزشی لطمه
میخوردوامکاناتآنوجودندارد.ربیعیادامهداد:بسیارینگرانبودندکهماندن
درازمدت کودکان در خانه باعث چاقی آنها می شود .بنابر گزارش آقای نمکی،
کودکان کم سن و سالی که بر اثر کرونا آسیب دیدند ،بیشتر در طبقه کودکان دچار
چاقیمفرطبودند؛همچنینآثارروانیماندنبیشتردرخانه،موضوعنگرانکننده
دیگری بود؛ با توجه به این دالیل تصمیم بر بازگشایی مدارس تصمیم درستی بود.
 عدهای کشور را تا مرز تعطیلی پیش بردند
خبرنگاری از ربیعی سوال کرد :رییسجمهوری در سخنانشان بارها از
دوگانههایی همچون «نان و جان»« ،دین و جان» و در روزهای اخیر «آموزش
و جان» سخن گفتهاند اما پرسش اینجاست که آیا آمار ابتالی ایرانیان به کرونا
نشاندهنده موفقیت در زمین ه برقراری تعادلی میان این دوگانگیها بوده یا خیر؟
وی پاسخ داد :اتفاقا بهکار بردن واژههای دوگانه به ما کمک میکند که بتوانیم
بین دیدگاهها و دوگانههای مختلف تعادل ایجاد کنیم و این رمز موفقیت ما است.
ربیعیافزود:برگزاریایندوگانههاباعثجلوگیریازافراطوتفریطدرهرموردی
میشود .اتفاقا اینجا جای مقایسه با کشورهای دیگر هم هست .یک عدهای ما
را تا مرز تعطیلی تولید پیش بردند و هر جایی را که تعطیل میکردیم میگفتند
چرا فالن جا تعطیل نیست .کشوری که با مشکالت و فشار اقتصادی روبهرو است
آیا مصلحت بود که به تعطیلی برود .دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری
ادامه داد :بنابراین با بیان این دوگانهها به نقطه تعادل میرسیم و در آن نقطه
سیاستگذاری میکنیم که در حقیقت هم جان حفظ شود و توامان عزاداری هم
صورت بگیرد ،جان حفظ شود و کار هم صورت بگیرد و جان حفظ شود و سالمت
و آموزش هم انجام شود .دیدیم که برخی از کشورها هم نتوانستند این دوگانهها را
درست مدیریت کنند و فستیوالها و اجتماعات را برگزار کردند و دچار موج سوم
کرونا شدند .سخنگوی دولت تصریح کرد :آخرین شاهد من دوگانه دین و جان
است که دیدیم به شکل تحسینآمیزی حل شد و از شکل روضه و مراسم عزاداری
رهبر انقالب اسالمی که الگویی بود ،یک عزاداری تنها ،ولی اصل عزاداری انجام
شد تا هیاتهای جمعیتی بزرگ که عزاداریها را به خوبی انجام دادند.
ربیعی تصریح کرد :براساس آماری که ما داشتیم روزانه  ۱۷درصد پروتکلها
مراعات میشد ولی این دوگانه را به نحوی جلو بردیم که امروز در صنوف ۷۷/۵
درصد و در بانکها و ادارات  ۹۰درصد پروتکلهای بهداشتی رعایت میشود
بنابراین می شود اینها را با هم جلو برد و تعطیالت کمی هم داشتیم.
تحلیل صادقانه شرایط باید با در نظرگرفتن محدودیتها باشد
سخنگوی دولت گفت :در شرایط اقتصادی که کشور قرار دارد ،نیاز داریم که به
رشد برسیم و رشد منفی که ما تجربه کردیم کمتر از بسیاری از کشورها بود .امسال

هم عالئم نشان میدهد که انشاءالله بتوانیم از رکود خارج شویم.
ربیعی عنوان کرد :هرگونه تحلیل شرایط چه در میان دوگانهها و چه اینکه
بخواهیمدربارهسیاستهاتصمیمبگیریم،بدوندیدنمحدودیتهایطاقتفرسا
و نفسگیری که دولت متحمل میشود ،تبیینی درست و صادقانه به دست ما
نمیدهد .ما ناچاریم که محدودیتها را ببینیم .من دیدم که در بیان مسائل،
گویی محدودیتها وجود ندارد و حتی زمان که شما کوتاه هم بیان میکنید متهم
میشوید به موضوعی که در مورد آن بیشتر صحبت نمیکنم.
مختصات نقشه راه یک سال پایانی دولت
ربیعی در پاسخ به اینکه رئیس جمهور قرار است نقشه راه اقتصادی یکساله
باقیمانده به پایان دولت را با مردم در میان بگذارد و این نقشه چه تاثیری در زندگی
مردم دارد ،گفت :تصمیم گیری در این برنامه یکساله صورت گرفته است .یک
بخش برنامههایی است که در حال اجرایی شدن هستند و سیاستهای نوین بوده
است اینها نیاز دارند که سرعت بخشیده شوند و هم سیاستهای تکمیلی در
اینها بیاید و اثربخشی آنها افزایش پیدا کند.
وی افزود :بخشی از این نقشه اثربخش کردن سیاستهای تدوینی و در دست
اجرا است و تکمیل کردن آنها بخشی در سیاستها و برنامههای جدیدی در حوزه
اقتصاد محسوب میشود ،که تفاهمها و یا مصوباتی تصمیمات دولتی و برخی
اجازههایی که داشته در حال نهایی شدن است آنها اضافه خواهد شد.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری افزود :برخی از این سیاستها
توسط وزارت خارجه با هماهنگی چند دستگاه دنبال خواهد شد که با نگاهی
به تحوالت بینالمللی ،ظرفیتهای همسایگان و شرایط داخلی اقتصادی کشور
در نظر خواهیم گرفت و یک برنامه مدون و منسجم در زمینه کسب درآمد ارزی
پیشبینی شده است .ربیعی ادامه داد :بخشی از این سیاستها هم نگاهی است
به زندگی روزمره مردم یا تحت عنوان سرفصل معیشت است.
سخنگوی دولت یادآورشد :در مجموع اینها شاکله اصلی نقش هراه و برنامههایی
هستند که از تداوم برنامهها و اصالح برنامههای جدید و بخشی هم برای نگاه به
زندگی روزمره با هم تلفیق شدند و همان طور که مقام معظم رهبری یک سال
پایانی را به برنامههای سه صد روزه تقسیم کردند ،ما هم می توانیم برنامههایی را
استخراج کنیم .وی خاطرنشان کرد :معتقد هستیم هیچ گاه نباید به دولت در
حال رفتن نگاه کنیم هرچند در انتخابات این افرادجایگزین خواهند شد اما
برنامهها و سیاستهای ماندگار برای نیمه این دولت و دولت آینده که در قرن جدید
میخواهد فعالیت کند تا روز آخر بتواند به ساختهای مناسبی برای کشور آماده
کرده باشد ،پیش بینی شده است.
 حقوقیها مکلف به حداکثری همکاری در بورس هستند
سخنگوی دولت با بیان اینکه «ابهامات سپرده گذاری یک درصد از دارایی
صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار رفع شده است» گفت  :این سپرده
گذاری از ابتدای هفته بعد انجام خواهد شد که موجب پایداری بازار سرمایه
و بورس خواهد شد .ربیعی با بیان این که موضوع بورس در جلسه روزسه شنبه
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بررسی شد گفت :از سال  ۹۴مصوبه ای وجود
داشته که صندوق توسعه ملی یک درصد از داراییهای خود را در صندوق تثبیت
بازار سپرده گذاری کند ،تاکنون ابهام داشت و به همین دلیل هم تاکنون انجام
نشده است .اخیرا ابهامات این مصوبه رفع شد و از ابتدای هفته آینده این سپرده
گذاری انجام میشود و کارشناسان معتقدند این اقدام موجب پایداری بازار بورس
می شود .گفت :دراین جلسه تصمیاتی اتخاذ شد که پشتوانههای خوبی خواهد
داشت؛ در این جلسه به برخی گالیهها نسبت به حقوقیهای بورس اشاره شد؛
حقوقیهامتناسبباضوابطشواریعالیبورسموظفهستندحداکثرهمکاری
را انجام داده و به این ضوابط عمل کنند تصمیمات قاطعی گرفته شد که تاثیراتی

در بازار خواهد داشت .سخنگوی دولت افزود :شورای عالی بورس همه تحوالت را
تحت نظر دارد و همین پنجشنبه جلسه فوق العاده گذاشتند که اینها را بتوانند
برخی از عرضهها را بررسی کنند .ربیعی با تاکید بر این که «حمایت از بازار سرمایه
سیاست دولت است» گفت :فراز و نشیب بخشی از ذات بازار بورس است .نگاه
دراز مدت به بورس را توصیه می کنیم .سهامداران در کوتاه مدت از مشاوران خوب
استفاده کنند .برخی از رقبا برای زمین زدن دیگران مطالب روانی را منتشر می
کنند که نباید به این موارد توجه شود.
سخنگوی دولت بیان کرد :وجود فراز و نشیب در بورس تفاوت اصلی سرمایه
گذاری در بازار بورس و بانک است؛ تجربه تاریخی نشان میدهد منحنی بورس
در درازمدت با ثبات بوده است؛ افرادی که با ثبات در بورس حضور داشتهاند از این
مسائلآگاهیدارند.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با بیان این که وزیر امور اقتصادی
و دارایی مسائل بورس را با جدیت پی گیری میکند ،تصریح کرد :مساله بورس
مورد توجه دولت است زیرا پایداری بورس به اقتصاد کشور ،کنترل تورم و سرمایه
گذاریهایجدیدکمکمیکند.
ربیعی یادآورشد :از همه صاحب نظران ،رسانهها و کارشناسان حوزه بورس و
اقتصاد و بازار سرمایه تقاضا میکنم عالوه بر نقدهای درستی که انجام می دهند به
پایداری و ثبات بورس کمک کنند.
سخنگویدولتدرپاسخبهسوالیدربارهاصرارآمریکامبنیبراینکه ۲۰سپتامبر
تمامی تحریمهای بینالمللی سازمان ملل علیه ایران برمیگردد ،در این تاریخ چه
اتفاقی خواهد افتاد و آیا مقامات ایران نگرانی از این حیث دارند ،اظهار داشت :ما
بارها از همین تریبون و آقای ظریف و رییس جمهوری هم در بیاناتشان عنوان شده
آنچه که ایاالت متحده آمریکا به آن استناد میکند از اساس مبنای حقوقی ندارد.
ربیعی افزود :ما معتقدیم این کشور عضو برجام نیست که بخواهد از بندهای
برجام استفاده کند ضمن اینکه در همان بند قطعنامه و بندهای  ۳۶و  ۳۷برجام
اشاره شده که ابتدا باید تمامی راههای حل و فصل اختالفات طی شود .آمریکا در
برجام نبوده که بگوید این راهکارها طی شدهاند یا خیر و هیچ کدام از این راهکارها
طی نشدهاند .این فقط نظر ما نیست .اعضای دیگر شورای امنیت و جامعه بین
الملل هم بر نامشروع بودن نظر آمریکا تاکید کردهاند.
 در تاریخ ۲۰سپتامبر اتفاقی نخواهد افتاد
وی خاطرنشان کرد :به اعتقاد ما در  ۲۰سپتامبر ،جز تداوم زورگوییهای
نامشروع و شکست خورده و انزوای بیشتر خود آمریکا هیچ اتفاق دیگری نخواهد
افتاد .آمریکا تاکنون هر چقدر توانسته بر کشور ما فشار وارد کرده و دنیا هم با آنها
هماهنگ نیست و خود آمریکا میخواهد یک طرفه این تحریمها را بیاورد و تاکنون
هم چیزی غیر از این را دنبال نکرده است .سخنگوی دولت ادامه داد :ما هیچ
عالمتی در دنیا نسبت به همسویی با آمریکا مالحظه نمیکنیم اعضای شورای
امنیت با صدای بلند به آمریکا گفتهاند که هیچ حقی در بازگرداندن تحریمهای
پیشینندارد.تحریمهایمرتبطباقطعنامههایملقیشدهپیشینشورایامنیت
ً
در ذات خود تحریمها چند جانبه و بینالمللی بوده است و اساسا تکجانبه و یک
ً
کشورینبودهاستبنابراینتالشبرایاعمالیکجانبهآنکامالبیمعناومضحک
است و به اعتقاد ما فاقد هرگونه اثرگذاری است.
آمریکا به میزی که از آن برخاسته برگردد
ربیعی در پاسخ به سوال ایرنا ،درباره برخی اخبار در مورد پیامهای میانجیگرایانه
برای ارتباط با آمریکا گفت :موضع ایران درباره دولت فعلی آمریکا مشخص است و
اینکه آنها به میزی که از آن برخاستهاند برگردند.
سخنگوی دولت به سفر وزیر خارجه سوییس به ایران اشاره کرد و گفت  :در این
سفر ارتباط و مسائل تهران و واشینگتن مد نظر نبوده است؛ نه تنها این سفر ،بلکه
درباره هر کشوری دیگری هم (که چنین نیتی دارد) پاسخ ما روشن است آمریکایی
باید ابتدا دست خود را از گلوی طرف مقابل بردارند ،سپس ادعای مذاکره کردن
را مطرح کنند .دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری گفت :آمریکایی ها
اقدامات شرورانه مانند ترور سردار شهید سلیمانی را انجام دادند که ملت ایران را
جریحه دار کردند و نفرت در افکار عمومی ملت ما و مردم منطقه را بیش از پیش
افزایش دادند .سخنگوی دولت در پاسخ به به سوالی درباره افزایش قیمت کود
شیمیایی گفت :ما در مواردی که ارزان قیمت میدهیم حتما باید قیمتها را
کنترل کنیم ما بیش از ۱۴میلیارد دالر سوبسید و ارزان میدادیم محدودیت ما بین
اولویتهای  ۸تا  ۹است به طور طبیعی بخشی از کاالها و نهادهها از شمول ۴۲۰۰
تومان باید خارج شوند .ربیعی با بیان اینکه باید به محدودیتها توجه کنیم و بعد
قضاوت کنیم ،گفت :برای بخشهایی که ارز یارانه ای یا ارز  ۴۲۰۰تومانی نمی
گیرند ،و قیمتهایشان افزایش می یابد سیاست خرید تضمینی با قیمت مناسب
را دنبال کردیم .وی خاطر نشان کرد :در این راستا امسال قیمت خرید گندم را
 ۲۵۰۰تومان مقرر کردیم به خاطر این که بتوانیم جبران کاستیها را کنیم به زودی
همباتوجهبهافزایشقیمتنهادههابحثخریدتضمینیدرشورایاقتصادمطرح
خواهد شد و شورای اقتصاد تصمیم قیمتها را خواهد گرفت.
سخنگوی دولت با بیان اینکه خریدهای تضمینی را رها نکردیم ،گفت :وزارت
جهاد کشاورزی ،بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای مواردی که باید یارانه
پرداخت بکنند به صورت مداوم مساله نهادههای کشاورزی را هم دنبال میکنند.
ربیعی تصریح کرد :انشاءالله بتوانیم به نقطهای برسیم که کار برای کشاورزان
مقرون به صرفه باشد .البته در خصوص محصوالت باغی هیچ وقت قیمت کنترلی
نداشتیم جاهایی بوده است که ارز میدادیم و قیمت تضمینی در نظر میگرفتیم
که این هم به طور طبیعی باید صورت بگیرد.
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کیاووش حافظی :از سال  ۵۷تا امروز  ۱۲دولت روی کار آمده است و  ۷نفر
سکان قوه مجریه را به دست گرفتند افرادی که همه از نسل اول انقالب بودند .
بعد از گذشت چهار دهه ،با وجود آنکه چهرههای نسل اول جمهوری اسالمی
پا به سن گذاشتند جریانهای سیاسی ورود چهرههای جدید از نسل جوانتر
را پرریسک دیدند و از ترس عقب افتادن از غائله رقابت و واگذاری صحنه به
رقیب ترجیح دادند نه تنها از چهرههای نسل اول که عموما شناخته شده بودند
استفاده کنند بلکه با همان نیروهای قدیمی که مدتها زمام امور را به دست
داشتند پا در میدان رقابت بگذارند.
در اردوگاه اصالح طلبان کاندیداتوری مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی در
انتخابات  ۸۴و همچنین  ،۹۲تالش نیروهای اصالح طلب برای کاندیداتوری
سیدمحمدخاتمیدرانتخابات ۸۸ودرنهایتکاندیداتوریمیرحسینموسوی
در همان سال همین معنا را متبادر میکرد .در اردوگاه جناح راست هم با وجود
آنکه آنها از سال  ۸۴به دنبال چهرههای جوان بودند اما تا حدودی رفتار مشابه
اصالح طلبان نشان داده اند .تکرار کاندیداتوری محسن رضایی در سالهای۸۸
و ،۹۲غالمعلی حداد عادل و علی اکبر والیتی (هردو ۶۸ساله در زمان انتخابات
 )۹۲محمدباقر قالیباف در  ۹۲و  ،۹۶مصطفی میرسلیم  ۷۰ساله در انتخابات
 ۹۶نشان میدهد جناح راست هم در تربیت نیروی سیاسی جوان موفق عمل
نکردهاست.
آزموده را آزمودن خطاست
اما ظاهرا ماجرای انتخابات  ۱۴۰۰با گذشته تفاوت دارد و راهی باز شده است
که جریانات سیاسی ولو با وجود ضعف در ساختار حزبی کشور نسلهای بعدی
انقالب را برای ریاست جمهوری معرفی کنند .دو جریان سیاسی به دنبال این
هستند که این بار خود را جوانگرا نشان دهند.
دلیل این گرایش جدید جریان های سیاسی هم مشخص است اوال جای
گرفتن تفکر «آزموده را آزمودن خطاست» در پستوی ذهن سیاسیون و آنکه
جامعه به بازگشت دوباره برخی چهرهها روی خوش نشان نمیدهد آنها را قانع
کرده است تا به فکر چهره سازی باشند .واقعیت این است که برخی چهره ها در
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جناح راست امتحان خود را پس داده اند و حضور دوباره شان در انتخابات جز
سوزاندن فرصت برای اصولگرایان چیز دیگری نیست .در اردوگاه اصالح طلبان
هم بعید به نظر میرسد که بسیاری از چهرههای مطرح این جریان سیاسی از
فیلترشوراینگهبانعبورکند.
نگرانی از وضعیت مشارکت در انتخابات آینده هردو جریان سیاسی را به این
سو سوق میدهد که با چهرههای جدید به میدان بیایند و بتوانند رای اولیها را
به رای دادن مجاب کنند و از این طریق موج مشارکت در انتخابات شکل بگیرد.
به ویژه در سالهای اخیر بین اصالح طلبان و بدنه رای اجتماعی آنها شکافی
ایجاد شده است که بعید به نظر میرسد به این سادگی با چهرههای اصلی
آنها ترمیم شود .هرچند این مساله درباره اصالح طلبان مصداق بیشتری دارد
اما درباره اصولگرایان هم صادق است .از این رو اصولگرایان هم برای آنکه یک
موج انتخابات را با خود همراه کنند بعید به نظر میرسد که سراغ چهرههای
شناخته شده تر خود بروند ،برای نمونه محمدباقر قالیباف که شعار جوانگرایی
سر میدهد سال آینده  ۶۰ساله خواهد بود .محسن رضایی هم  ۶۷سال سن
خواهد داشت؛ گذشته از آنکه هردوی آنها در ریاست جمهوری بارها ناکام شده
اند.
دراینبارهناظمیاردکانیفعالسیاسیاصولگرابهخبرآنالینمیگوید«:بهتر
است چهرههایی که مردم از آنها خسته هستند و یا چند بار در این عرصه وارد
شدهاند،اماهیچگاهمورداقبالمردمقرارنگرفتهاندبهعرصهورودانتخاباتورود
نکنند و زمینه را برای چهرههای جدید که از سابقه مدیریت «علمی»« ،انقالبی»
و با «روحیه جهادی» هستند ،فراهم کنند .اگر در بین کاندیداهای انتخابات
 ،۱۴۰۰ظرفیت تشکیل چنین دولتی در چهرهای جوان و یا غیر جوان وجود
داشته باشد ،قطعا مردم به چنین فردی اعتماد میکنند».
اصولگرایان :کاندیدای ما جوان است
دراینمیانچهرههایسیاسیتالشمیکنندتازمانانتخابات ۱۴۰۰حضور
کاندیدای جوان را جا بیندازند .البته ازآنجایی که حال نوع ورود یا حتی اصلی
ورود جریان اصالح طلب به میدان رقابتهای انتخابات ۱۴۰۰مشخص نیست

بیشتر اصولگرایان از انتخابات  ۱۴۰۰صحبت میکنند .بنا به گفتههای برخی
فعاالناینجناحسیاسیآنهاقصددارندسالآیندهدولتیجوانتشکیلدهند.
حسن غفوریفرد ،عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری به خبرآنالین می
گوید«یکیازمسائلیکههموارهازابتدایانقالبتاکنوندرآستانههرانتخابات
مطرح میشود ،بحث «رجل سیاسی» است .باید بر اساس یک بازنگری در
تعاریف مختص به رجل سیاسی امکان ورود افراد جدید و جوان به عرصه
انتخابات فراهم بشود ،زیرا مردم در امر بررسی کاندیداهای احتمالی ریاست
جمهوری همواره نیم نگاهی به افراد کمتر شناخته شده دارند و شاید همین
مسألهنیزباعثافزایشمشارکتنیزبشود».
غفوریفرد درباره منظور خود نیز این چنین توضیح میدهد« :منظور من
از ورود چهرههای جدید الزاما افراد جوان و بی تجربه نیست .بلکه آن دسته از
افرادی میتوانند به عرصه انتخابات ریاست جمهوری ورد کنند که در عین سن
کمتر نسبت به برخی از کاندیداهای سنتی ،از توانمندی و برنامه باالتری نسبت
به سایر رقبا برخوردار باشند».
محمدکاظم انبارلویی نیز در گفت و گویی که با تابناک داشته میگوید:
اصولگرایان در وضعیت فعلی به فکر این هستند که یک رئیسجمهور جوان و
یکدولتجوانیرادرسال ۱۴۰۰برسرکاربیاورندکهبتواندپاسخگویمطالبات
معیشتیمردمباشد.
حجت االسالم احمد سالک ،عضو جامعه روحانیت مبارز نیز معتقد است در
سال  ۱۴۰۰یک دولت جوان شکل خواهد گرفت .او به خبرآنالین می گوید:
«مطمئن هستیم که فرمایش رهبر معظم انقالب در خصوص استقرار یک دولت
جوان انقالبی و حزب اللهی محقق خواهد شد».
مناقشه بر سر لفظ دولت جوان
طرح دولت جوان البته با مناقشاتی نیز همراه است .برخی فعاالن سیاسی
معتقدند تاکید بر جوانگرایی نباید لزوما به معنای معرفی کاندیدای جوان و یا
بی تجربه در انتخابات باشد بلکه جوانی باید در روحیه دولت آینده باید باشد.
محمدحسن قدیری ابیانه فعال سیاسی اصولگرا به خبرآنالین می گوید«نباید

معنای دولت جوان را با ناپختگی یکسان کرد .زیرا دولت قرار است در سطح
اجرایی کشور تصمیمات مهم اتخاذ کند و نباید افراد در جایگاه مهمی همچون
ریاست جمهوری به تجربه اندوزی بپردازند .باید توجه داشت که هر جایگاهی
افراد مختلف با اقتضای سنی خود را میخواهد ،گاهی فردی با  ۷۵سال سن
هنوز برای مرجعیت جوان است و گاهی نیز یک ورزشکار با ۳۰سال سن کارایی
الزم را برای فعالیت حرفهای ندارد».
در همین باره به قاسم روانبخش عضو شورای مرکزی جبهه پایداری نیز
خبرآنالین گفته« :بی تردید چهرههایی که در عرصه رقابت انتخاباتی شرکت
میکنند باید توانایی الزم برای اداره کشور در شرایط بحرانی کنونی را داشته
باشد .فردی باید به عرصه انتخابات ورود کند که بتواند پس از دولت کنونی ،در
مواجهه با مشکالت اقتصادی و فرهنگی ایجاد شده ،و بحرانهای به وجود آمده
در سیاست خارجی؛ تحول چشم گیری ایجاد کند».
نام کدام چهرهای جوان به عنوان نامزد  ۱۴۰۰مطرح است؟
با وجود این مناقشات و تعبیرهای مختلف ،در میان گمانه زنیهای انتخاباتی
نامچندچهرهجوانبهچشممیخورد.محمدجوادآذریجهرمیوزیرارتباطات
دولت دوازدهم ،مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات و سورنا ستاری معاون
علمی و فناوری دولت حسن روحانی کسانی هستند که سال آینده زیر ۵۰سال
سن خواهند داشت .هرچند طبق تعاریف دقیق به افرادی گفته میشود که بین
 ۱۸تا ۳۵سال سن دارند اما شاید به خاطر تفاوتی که در سابقه این افراد با سابقه
دیگر سیاستمداران وجود دارد آنها را جوان میخوانند .البته افراد دیگری مثل
پرویز فتاح و محسن هاشمی را نیز در این دسته قرار میدهند که البته هردوی
آنها در انتخابات ۶۰،1400ساله خواهند بود.
با همه اینها فعال باید صبر کرد و دید آیا این بار ایده کاندیدای جوان از سوی
گروههای سیاسی عملی میشود یا نه؟ چرا که تجربه نشان میدهد برخالف
بسیاری از کشورها که رقبای یک انتخابات از ماهها قبل عیان هستند ،در ایران
سرنوشت چهار و شاید هشت سال مدیریت اجرایی کشور میتواند در چند روز
منتهیبهانتخاباتریاستجمهوریرقمبخورد.
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پراید هم از دست مردم پرید!
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم خبرداد:

افزایش عجیب  ۱۰تا  ۲۵میلیون تومانی قیمت
خودرو در روزهای اخیر که به پراید از خط تولید خارج
شده هم رسیده است

اتمام فاز اول پروژه بوستان والیت

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم با اشاره به اتمام فاز
اول پروژه بوستان والیت گفت :در 30هکتار از بوستان عملیات جدول گذاری
معابر ،زیرسازی و آسفالت به اتمام رسیده و همچنین امکانات خدماتی آن در
حال نصب است و این بوستان به زودی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
پیام جوادیان با اشاره به مساحت ۲۰۰هکتاری بوستان والیت ،اظهار داشت:
این بوستان که در محدوده شمال و شمال شرق قم قرار دارد ،ظرفیت بالقوه ای
را در زمینه سرمایه گذاری و اشتغال ایجاد کرده است و نقش به سزایی در بحث
کنترل آلودگیها و بهبود هوای قم خواهد داشت.
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم افزود :قسمت عمدهای
از عرصههای این بوستان درخت کاری شده و سیستمهای نوین آبیاری تحت
فشار نیز در این بوستان نصب شده است.
جوادیان ادامه داد :با وجود تمام محدودیت ها در انتخاب گونه های درختی و
درختچه ای سازگار با محیط ،در چهار سال گذشته اغلب عرصهها این بوستان
کاشت شده و در تالش هستیم سیستمهای آبرسانی مساحت  ۲۳۰هکتاری
این بوستان را به زودی به اتمام برسانیم.
وی با اشاره به گونههای موجود در این بوستان ،گفت :عالوه بر استفاده از
درختان و درختچههای مثمر زیتون ،انار ،سنجد ،پسته و گل محمدی در
کاشتهای جدید ۳۰ ،هکتار زیتون کاری در این عرصه وجود دارد که  ۲۰سال
از کاشت آنها میگذرد که مجدد بعد از سرمای سال  ۱۳۸۶مجددا ایجاد و
بهسازیگردیدهاست.
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم ادامه داد :به دلیل
کیفیت پایین خاک بستر ،وجود الیههای شور و شرابط خاص زمین های این
عرصه ،در  ۵هکتار از بوستان درخت گز شور به عنوان گونهای سازگار و مقاوم
کاشته شد که در برنامه داریم پس از استقرار آن آبیاری به صورت دیم و با استفاده
از آبهای زیر سطحی صورت گیرد .جوادیان با اشاره به وجود قابلیتهای
توپوگرافی این بوستان گفت :بوستان والیت دارای آثار و بستر مناسب طبیعی
برای ایجاد زمینهای ورزشی ،پیستهای دوچرخه سواری و موتور سواری و
مجموعههای ورزشی است و اقدامات الزم برای ایجاد مسیر دسترسی ترافیکی
مناسب آن نیز از طرف معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری قم در حال اجرا
و پیگیری است.
وی با اشاره به اجرای پروژه ایجاد مبلمان این بوستان گفت :عملیات عمرانی
فاز اول پروژه تبدیل این بوستان از جنگلی به شهری تقریبا به اتمام رسیده و با
نصبمبلمانپارکیوخدماتیآمادهبهرهبرداریخواهدشد.مدیرعاملسازمان
پارکها و فضای سبز شهرداری قم با اشاره به موقعیت مکانی این بوستان گفت:
بوستان والیت در مسیر تردد ۱۷استان قرار گرفته و ما تالش داریم شرایط بهتری
را برای خدمات دهی به مسافرین و همشهریان ایجاد کنیم .جوادیان در پایان
گفت :ما در حال بررسی توسعه مجموعه با استفاده از انتقال پساب تصفیه
شده هستیم و در صورت امکان و همکاری سایر دستگاههای استان بوستان در
سالهای آینده توسعه خواهد داشت.
مدیر منطقه هشت شهرداری قم اعالم کرد :

تنوعفرصتهایسرمایهگذاریدرپردیسان

مدیرمنطقههشتشهرداریقمگفت:پردیسانفرصتهایمتنوعیازبخش
مسکن گرفته تا پروژههای تفریحی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.
محمد رمضانی با اشاره به اینکه منطقه پردیسان فرصتهای متنوع و جذاب
سرمایهگذاری برای بخش خصوصی را در خود جمع کرده ،اظهار داشت:
سرمایه گذاری در پردیسان به سادگی میتواند در اندازههای بسیار وسیع تر از
مناطق دیگر رخ دهد.
مدیر منطقه هشت شهرداری قم با اشاره به قیمت سرسام آور زمین در منطقه
چهار شهر قم ،ادامه داد :سرمایه گذار میتواند با همان قیمت ساخت ،با هزینه
بسیار کمتر برای زمین ،عوارض و جریمه در پردیسان ساخت و ساز کند.
رمضانی با اشاره به اینکه مسئوالن استانی هم باید جذب سرمایه گذار در
پردیسان را تسهیل کنند ،افزود :طرح پردیسان مربوط به سال  ۷۲است و آن
زمان دیدگاهها و خواستهها متفاوت بود .وی افزود :مسئوالن در روزگار حاضر
باید از دیدگاه دهه  ۷۰فاصله گرفته و شرایط امروز را درک کنند و ببینند که
شهرداری چطور میتواند با این ضوابط شهر را اداره کند.
مدیر منطقه هشت شهرداری قم بوستان  ۵۰هکتاری در بلوار امام صادق(ع)
را یکی دیگر از فرصتهای منحصر به فرد سرمایه گذاری در پردیسان دانست
و گفت :این بوستان موقعیت و توپولوژی بسیار زیبایی دارد و طرحهایی مانند
شهربازی و رستوران برای آینده آن پیشبینی شده است.
رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم :

تحققحملونقلهوشمندنیازمند
هماهنگیسازمانیاست

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم گفت :عدم هماهنگی کافی و
اختالف نظرات حل نشده بین حوزههای ذیربط در موضوع هوشمندسازی
حمل و نقل شهری از موانع پیشرفت کار است.
همایون یزدان پناه با اشاره به اینکه شبکه سیستمهای حمل و نقل همانند
رگهای بدن هستند که زندگی را در سراسر شهر جاری میکنند بیان کرد:
ضرورت دسترسی آسان ،ایمن ،به موقع و ارزان شهروندان به دورترین نقطه
از محل کار یا سکونت آنان ،گواهی بر ضرورت کارآیی سیستم حمل و نقلی
شهری است .یزدانپناه اظهار کرد :چراغهای راهنمایی و رانندگی ،تقاطعها
که به صورت هوشمند کنترل می شوند ،شمارش وسائل نقلیه به صورت
اتوماتیک ،اخذ آمار لحظهای سفر در معابر و مسیر یابی بهینه از مصادیق حمل
و نقل هوشمند در شهرها به شمار میروند .وی افزود :یکی از قابلیتهای دیگر
حمل و نقل هوشمند در شهر این است که شهروندان از طریق تلفن همراه و
شبکه اینترنت یا اینترانت شهری به اطالعات خطوط عبوری ناوگان حمل و
نقلعمومیازایستگاههایاتوبوسدسترسیپیدامیکنندکهمتاسفانهچنین
قابلیت موثری به خوبی تاکنون در ایران اجرایی نشدهاست .یزدانپناه با اشاره به
مشکالتموجوددرهوشمندسازیحملونقلشهری،گفت:عدمیکپارچگی
و هماهنگی کافی بین حوزه های ذیربط و نبود مدیریت یکپارچه و منسجم
در خصوص این موضوع از آسیبهایی است که نه تنها در حوزه حمل و نقل
هوشمندبلکهدربسیاریازموارددیگرمشابهارائهخدماتیکپارچهالکترونیکی
و هوشمند در کشور نیز مانع پیشرفت مناسب پروژهها میشود.
یزدان پناه تصریح کرد :این ضعف تنها مختص ساختار سازمانی شهرداریها
نیست بلکه در اکثر سازمانهای کشور وجود دارد.
مدیر منطقه یک شهرداری قم :

گذرسفیدآبتخریبنمیشود

مدیر منطقه یک شهرداری قم با اشاره به تغییرات طرح خیابان شهیدان
برقعی ،گفت :طرح طوری تنظیم شده که موجب تخریب گذر سفیدآب نشود.
احمد ترکمن با اشاره به تالش برای رساندن پروژه خیابان شهیدان برقعی به
فاز اجرایی در سال جاری ،اظهار داشت :این پروژه امسال  ۱۷میلیارد و ۸۰۰
میلیون تومان بودجه دارد که چهار میلیارد تومان دیگر به بودجه آن اضافه شد.
مدیر منطقه یک شهرداری قم با اشاره به اینکه تکمیل این پروژه هنوز به ۱۸
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد ،افزود :ما تملک این پروژه را تا شهریور به اتمام
میرسانیم و از طرفی با یک میلیارد تومان تخصیص بودجه برای شروع اقدامات
عمرانی موافقت شده است .ترکمن با اشاره به وجود یک مسجد در مسیر اجرای
پروژه ،ادامه داد :حدود  ۱۷۰متر از این مسجد ثبت تاریخی شده که مسئوالن
شهر باید برای آن تصمیم بگیرند .وی با اشاره به اینکه در طرح جدید گذر سفید
آب در پیاده رو قرار گرفته ،گفت :این گذر تخریب نخواهد شد.

ورود زائران خارجی اربعین ممنوع است
سخنگوی وزارت بهداشت عراق تاکید کرد که مطابق مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با کرونا ،ورود زائران خارجی
اربعین به کشور ممنوع است و هیچ تصمیم جدیدی در باره گشودن مرزها در ایام اربعین به روی زائران دیگر
کشورها گرفته نشده است .سیف البدر گفت که نشست ستاد مرکزی مبارزه با کرونا به ریاست «مصطفی
الکاظمی» روز گذشته برگزار شد و تنها با مبادله های تجاری محدود در گذرگاه های مرزی موافقت کرد.وی
تاکید کرد که این ستاد که ریاست آن بر عهده نخست وزیر عراق است ،هیچ تصمیم خاص و تازه ای در مورد
بازگشایی مرزها در ایام اربعین حسینی به روی زائران خارجی اتخاذ نکرده و تصمیم های پیشین مبنی بر
ممنوعیت ورود زائران و مسافران به خاک عراق به قوت خود باقی است.
البدر ادامه داد که موضوع موافقت با واردات محدود کاال در مرزهای کشور نیز تنها برای جلوگیری از کمبود
اقالم ضروری و مایحتاج مردم عراق صورت گرفته است.
موافقت محسن هاشمی با درخواست احمد توکلی
طبق گفته احمد توکلی رئیس دیدهبان عدالت و شفافیت ،قرار است محسن هاشمی رییس شورای شهر
تهران اسناد مربوط به  ۷۰۰ملک واگذار شده شهرداری در مدیریت سابق را ارائه کند .احمد توکلی رئیس
دیدهبان عدالت و شفافیت دقایقی به مکالمه روز گذشته خود با هاشمی اشاره کرد و گفت :بنده از ایشان
تشکر کردم که سریع پاسخ دادند .قرار است که اسناد را به ما بدهند .وی ادامه داد :امروز فرد مورد نظر برای
حضور در شورا را نهایی میکنیم و فردا معرفی میشود و قرار شد که کل اسناد را بدهند ،البته منطق هم همین
ا ست.توکلی اضافه کرد :ما باید ببینیم که وضعیت ملکها چگونه است ،اجاره دادهاند ،ندادهاند ،به چه کسی
دادهاند ،تصرف عدوانی بوده است یا خیر ،در کل باید موضوع توسط نیروهای متخصص بررسی شود .وی
با بیان اینکه تلفن بنده با آقای هاشمی کوتاه بوده است ،گفت :بعد از اینکه پرونده ها بررسی شود نتیجه را
اعالم خواهیم کرد.
زمان صدور رأی پرونده محمدعلی نجفی
دیوان عالی کشور اعالم کرد :تصمیم گیری درباره عمد یا غیر عمد بودن قتل میترا استاد به دست محمد
علی نجفی سه شنبه هفته آینده بیست و پنجم شهریور ماه برگزار خواهد شد و هیأت عمومی دیوان عالی
کشور در این باره رای صادر خواهد کرد.طبق گفته وکیل محمد علی نجفی ،هیات عمومی دیوان عالی کشور
در این رسیدگی یا رأی شعبه  ۱۰دادگاه کیفری استان تهران در مورد محکومیت نجفی به قتل عمدی را تایید
خواهد کرد که برای اجرا به اجرای احکام ارسال می شود و یا اینکه رأی را نقض کرده و نظر شعبه  ۴۱دیوان
عالی کشور و شبه عمدی بودن قتل را تایید خواهد کرد که پرونده به شعبه هم عرض دادگاه کیفری یک استان
تهران مجددا ارجاع خواهد شد و آن شعبه با توجه به استدالل دیوان عالی مبنی بر شبه عمدی بودن ،رأی الزم
را صادر خواهد کرد.

طرح:مهدیعزیزی

مدیر کل تامین اجتماعی استان قم خبرداد:

بدهی 2500میلیاردریالی کارفرمایان قمی

مدیرکل تامین اجتماعی قم از پیشی گرفتن مصارف بر منابع در حوزه بیمه ای
این استان خبر داد و گفت :هم اکنون  2500میلیارد ریال از کارفرمایان قمی
طلبکارهستیمواینامربرکیفیتارائهخدماتبهبیمهشدگانومستمریبگیران
تامیناجتماعیقمتاثیرمستقیمدارد.
علی اصغر دادخواه در گفت و گویی با اعالم این خبراظهارداشت  :امسال
تامین اجتماعی استان قم با کسری حدود  7درصدی در تامین منابع بیمه ای
خود مواجه است که این کسری تا پایان سال جاری با روند افزایشی ادامه خواهد
داشت.
وی با بیان این که ماهانه  154میلیارد تومان توسط تامین اجتماعی استان در
دو بخش بیمه ای و درمان قم هزینه می شود تاکید کرد :علی رغم چالش های
موجود در وصول منابع بیمه ای ،با تدابیر اتخاذ شده حتی یک روز در پرداخت
تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت تامین اجتماعی در قم تاخیر نداشته ایم که این
یک گام بزرگ در راستای ارائه خدمات به موقع به مخاطبان است.
دادخواه از کاهش فعالیت و تعطیلی برخی کارگاهها در اثر تحریم های ظالمانه
استکبار و همچنین مشکالت ایجاد شده ناشی از بحران کرونا به عنوان چالش
های بزرگ پیش روی تولید و به تبع آن اشتغال پایدار و بیمه پردازی برای کارگران
در صنایع و کارخانجات استان قم نام برد.
امهال 20درصد سهم بیمه کارفرمایی
مدیرکل تامین اجتماعی استان قم به امهال 20درصد سهم بیمه کارفرمایی در
اسفند  98و فروردین و اردیبهشت  99مشاغل آسیب دیده بر اثر کرونا به عنوان
مساعدت ویژه تامین اجتماعی برای کمک به اشتغال پایدار در استان اشاره و
تصریح کرد :منابع وصولی تامین اجتماعی از این ناحیه بسیار کاهش داشته
ولی سازمان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود  ،حق بیمه ای را که می
بایست طبق قانون بصورت نقدی وصول نماید تا پایان سال 1399تقسیط کرد.
وی اضافه کرد :توقف انجام بازرسی از کارگاهها ،عدم قطع بیمه بیکاری من
غیرحق ،عدم بازرسی از بیمه شدگان مشمول یارانه مانند قالیبافان و کارگران

ساختمانی و تمدید اعتبار دفترچه ها فارغ از پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه
در بازه زمانی  5ماهه ابتدای امسال که همگی اینها تاثیر مستقیم بر وصولی به
موقع سازمان دارد ،تنها بخشی از اقدامات گسترده تامین اجتماعی برای کاهش
آالم و همدردی با بیمه شدگان در روزهای سخت کرونایی بوده است.
 53هزار و  419مستمری بگیر در قم وجود دارد
دادخواه گفت که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان درآمد هزینه است و
بدون دریافت حتی یک ریال از سوی دولت اداره می شود و وصولی به موقع آن،
ضامن پرداخت به موقع تعهدات  18گانه بیمه ای و درمانی و بخصوص پرداخت
مستمریبهبازنشستگان،ازکارافتادگانکلیوبازماندگانمیباشد.
این مقام سازمان تامین اجتماعی در استان با بیان این که  53هزار و 419
مستمری بگیر در قم وجود دارد که با احتساب افراد تبعی شان ،تعداد  94هزار
َ
و  539تن ماهانه مستمری از تامین اجتماعی قم دریافت می کنند تصریح کرد:
بدیهی است تاخیر حتی یک روز پرداخت مستمری این افراد مشکالت بزرگ
اجتماعی در استان در پی دارد .مدیرکل تامین اجتماعی قم در خصوص خبر
مسدود کردن حساب برخی کارگاه ها توسط این اداره کل در روزهای گذشته نیز
گفت :بازداشت حساب کارگاهها بر اساس مفاد ماده  50قانون تامین اجتماعی
و اقدامی کامال قانونی است که معموال پس از انجام سه اقدام قانونی اعالمیه،
اخطاریه و اجراییه صورت می گیرد و در هر یک از این موارد نیز اطالع رسانی الزم
قبل ،حین و بعد از اقدام به کارفرما صورت می پذیرد.
دستور رفع بازداشت حساب شماری از کارگاهها
دادخواه با بیان اینکه بیش از  90درصد حساب های بازداشت شده مربوط
به کارگاههای تعطیل ،تخریب شده و یا نیمه فعال می باشند ادامه داد :بدهی
این کارگاهها برای سالیان متوالی( حتی تا  15سال گذشته ) است که متاسفانه
کارفرمایان هیچگونه اقدام قانونی در راستای پرداخت بدهی های ایجاد شده از
بابت حق و حقوق کارگران خود به تامین اجتماعی نداشته اند و تمام اخطارهای
قانونی این سازمان را نادیده گرفته اند.
وی خاطرنشان کرد :این اقدام (بازداشت حساب) کامال بر اساس قانون و در
راستای ایفای حقوق کارگرانی بوده که سالهاست حق بیمه آنها پرداخت نشده و
به تبع آن سابقه ای نیز برای کارگران برای دریافت خدمات ایجاد نگردیده است.
هرچند نهادهای نظارتی هم در بررسی خود از عدم اقدام به موقع اجرایی توسط
تامین اجتماعی قم برای تعیین تکلیف پرونده کارگاههای مدیون گالیه داشته و
این اداره کل را بازخواست کرده اند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان قم تصریح کرد :به محض مطرح شدن این
موضوع در کارگروه استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانداری ،موضوع
با قید فوریت پیگیری و در راستای نشان دادن ُحسن نیت دستور رفع بازداشت
حساب را صادر کردم و در کمتر از پنج روز کاری مشکل مرتفع گردید.
دادخواه از تمام  14هزار و  261کارفرمای بدهکار به تامین اجتماعی قم
درخواست کرد آنها نیز به مسئولیت اجتماعی خود در قبال پرداخت به موقع حق
بیمه کارگران عمل کرده و هم کارگران خود را خوشحال کنند و هم موجبات انجام
به موقع و منظم تعهدات بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان و بویژه بازنشستگان را
فراهمنمایند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم:

ت دسترسی به منابع آبی درقم جدی است
محدودی 

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت:
کشاورزی قم در سال جهش تولید با توجه به راهبرد
تغییر الگوی کشت دنبال میشود و این مساله
ازجمله مهمترین اولویتهای موردتوجه کارشناسان و
بهرهبرداران بخش کشاورزی استان است.
عباس پورمیدانی اظهارداشت  :در آستانه کشت
پاییزه استان ،توجه به طرح تغییر الگوی کشت
بیشازپیش موردتوجه قرارگرفته است تا از سطح زیر
کشت گیاهانی که برای رشد به آب زیادی نیاز دارند
کاسته و بهجای آن از گیاهان کمآبر که در مقابل
تنشهایمحیطینیزمقاومترهستند،استفادهشود.
ت دسترسی به منابع آبی
وی افزود :موضوع محدودی 
درقم جدی است و اگر بخواهیم کشاورزی این استان
برای سالهای آینده روند رو به رشد خود را حفظ کند،
بهترین راهکار اجرای برنامههای تغییر الگوی کشت

است که نقش موثری در کاهش مصرف آب در بخش
کشاورزی دارد.
وی ادامه داد :استفاده از روشهای نوین آبیاری
و گسترش کشتهای گلخانهای در قم از دیگر
برنامههایی است که در چارچوب راهبرد تغییر الگوی
کشت برای حفظ و توسعه سطح سبز استان دنبال
میشود.
پورمیدانی گفت  :همراهی کشاورزان با کارشناسان
سازمان جهاد کشاورزی قم برای اجرای برنامههای
طرح تغییر الگوی کشت استان مطلوب است و
امیدواریم قم در زمینه اجرای این راهبرد مهم در سطح
کشورنمونهباشد.
وی بیان کرد  :اجرای طرح تغییر الگوی کشت
موجبافزایشبازدهیمحصولدربخشهایمختلف
کشاورزی استان میشود و از این طریق نقش موثری

در ارتقا درآمد کشاورزان خواهد داشت.
وی ادامه داد :اجرای طرح تغییر الگوی کشت درقم
بهصورت مستمر توسط کارشناسان در سطح استانی
و ملی رصد میشود تا در ادامه راه مسائل و مشکالت
احتمالی برطرف و نقاط قوت با تالش بیشتر تقویت
شود .نزدیک به  ۱۴هزار تن در بخش کشاورزی قم
مشغول فعالیت میکنند که در این میان بیش از یک
هزارتنخانمهستند.
بیشتر بهرهبرداران بخش کشاورزی قم را روستاییان
استان تشکیل میدهند بهنحویکه کشاورزی
بهتنهایی  ۴۵درصد اشتغال روستائیان در بخشهای
مختلف استان را به خود اختصاص داده است.
میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان قم در
ٔ
زمینه محصوالت زراعی،
سال برابر  ۸۰۵هزار تن در
باغی  ،دامی و شیالت است.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان قم خبرداد:

پوشش 21هزار نفر در طرح سنجش سالمت نوآموزان

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان قم از پوشش  21هزار نفر در طرح
سنجش سالمت و آمادگی تحصیلی نوآموزان تا کنون خبر داد.
مهدی آقاکوچکی با اشاره به طرح سنجش سالمت و آمادگی تحصیلی نوآموزان
بدو ورود به دبستان اظهار کرد :طرح سنجش غربالگری کودکان در زمینه موارد
بهداشتی ،سالمت ،بینایی ،شنوایی و ارزیابی آمادگی تحصیلی انجام میشود که
دانشآموزان بدو ورود به مدرسه را دربرمیگیرد.
وی با اشاره به آغاز طرح سنجش سالمت و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به
دبستان از  21تیر ماه گفت :با توجه به شرایط موجود و پروتکلهای بهداشتی که از
سوی ستاد مقابله با کرونا تصمیمگیری شده آمار نوبتگیری هر روز در پایگاهها 42
نفر بود که امسال به 20نفر کاهش پیدا کرده است.
رئیسادارهآموزشوپرورشاستثناییاستانقمخاطرنشانکرد:براساسمصوبه
مرکز بهداشت معاینه دندان به دلیل شیوع بیماری کرونا انجام نمیشود ولی دیگر

موارد کنترل موارد بهداشتی مانند بینایی ،شنوایی و ارزیابی آمادگی تحصیلی از
سویمربیبهداشتصورتمیگیرد.
آقاکوچکی عنوان کرد :تا امروز حدود  22هزار نفر نوبتگیری انجام دادند که بالغ
بر 18هزار نفر تاکنون و 3هزار نفر سال گذشته از پیش دبستانیها غربالگری شدند
ومتناسبباوضعیتنواحیتا 31شهریورنیزبرخیازپایگاههادرشیفتبعدازظهر
فعال هستند و در مجموع  21هزار نفر از دانشآموزان بدو ورود زیر پوشش سنجش
قرارگرفتند.
وی با بیان اینکه تعدادی پایگاه تا پایان شهریور فعال هستند ،گفت :پایگاه بالل،
پایگاه مهر امام در شهر قائم و پایگاه میالد و مدرسه ملت تا پایان شهریور فعال است.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان قم خاطرنشان کرد :مدرسه والیت،
مدرسه 19دی و مدرسه گلهای بهشت تا 20شهریور و مدرسه پروین در پردیسان تا
 27شهریور در زمینه این طرح فعالیت میکنند.

 صدور کیفرخواست جدید برای نازنین زاغری
شعبه ۱۵دادگاهانقالباسالمیصبحامروزنازنینزاغریرابههمراهوکیلتعیینیاشاحضاروکیفرخواست
پرونده جدیدی را به وی ابالغ کرد .شعبه ۱۵دادگاه انقالب اسالمی صبح روز سه شنبه نازنین زاغری را به همراه
وکیل تعیینیاش احضار و کیفرخواست پرونده جدیدی را به وی ابالغ کرد.بنابراین گزارش ،نازنین زاغری که
با حکم محکومیت جاسوسی تحت نظر دستگاه قضایی و سازمان زندانها است با اتهام جدیدی مواجه شده
است.وکیل تعیینی وی پس از حضور زاغری در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب اسالمی و ابالغ کیفرخواست پرونده
جدید به او ،در حال مطالعه پرونده جدید موکلش است.
آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان قم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :در حال حاضر ۳۸۷بیمار مشکوک به کرونا در قم بستری هستند که
وضعیت ۷۵نفر از آنها وخیم است.محمدرضا قدیر درباره آخرین وضعیت از مبتالیان به کووید ۱۹در قم افزود:
طی  ۲۴ساعت گذشته  ۷۵نفر در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا پذیرش
شدند.وی با اشاره به انجام ۶۱مورد بستری جدید در بخشها و تحت نظر اورژانس بیمارستان افزود ۵۸:نفر از
کلبیمارانیکهطیروزهایگذشتهبستریبودند،ترخیصشدند.رئیسدانشگاهعلومپزشکیاستانقمبیان
کرد :در حال حاضر  ۳۸۷نفر بستری مشکوک به کرونا در بیمارستانها بوده که حال  ۷۵نفر آنها وخیم است.
وی ادامه داد :در  ۲۴ساعت گذشته  ۲کرونا مثبت جان خود را از دست دادند.
عادل فردوسیپور با « »۹۹بازمیگردد
در شرایطی که رسانههای زیادی برنامه عادل فردوسیپور برای شبکه نمایش خانگی را به اشتباه «نود نو»
اعالم کرده بودند بر اساس پروانه صادر شده از سوی وزارت ارشاد این برنامه « »۹۹نام دارد.
پروانه ساخت وزارت ارشاد برای ساخت پانزده قسمت یک برنامه ترکیبی و در ژانر مستند ورزشی به نویسندگی
وکارگردانیعادلفردوسیپوراردیبهشتامسالصادرشده،بااینوجودشنیدهمیشودفردوسیپور(احتماال
برای اجازه پخش زنده) به ساترا هم درخواست مجوز داده است.
تکذیب شایعه مرگ دانش آموزی به علت کرونا
در ویدئوی مذکور ،فردی مدعی شده دانش آموزی در مدرسه ای در منطقه  ۱۸جان خود را به علت کرونا از
دست داده است ،با توجه به حساسیت موضوع خبرنگار ایسنا ،صحت و سقم این ادعا را از سخنگوی آموزش و
پرورش تهران پیگیری کرد که مسعود ثقفی در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت :چنین چیزی صحت ندارد.
مدرسه و منطقه مشخص است و اتفاقی در این مدرسه رخ نداده است.سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران
ادامه داد :از پلیس فتا خواسته ایم پیگیری کند که این تصویر چگونه و توسط چه کسی منتشر شده و چه
کسی بوده است.

فرماندهانتظامیاستانقمخبرداد؛

کشف ۲۳۳کیلوگرم مواد مخدر در قم

فرمانده انتظامی استان قم از کشف ۲۳۳کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش در قم خبر داد.
سردار سید محمود میرفیضی،فرمانده انتظامی استان قم اظهار کرد :پیرو خبر واصله از پایگاه دهم
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مبنی بر انتقال یک محموله مواد مخدر از نوع تریاک ،با یک دستگاه رنو
وانت در حال عبور از محور مواصالتی استان قم موضوع در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.
او گفت :در ادامه با هماهنگی مقام قضایی استان قم بالفاصله مأموران به محل مورد نظر اعزام و با
کنترل تردد خودروهای عبوری خودرو مذکور را شناسایی و متوقف کردند .فرمانده انتظامی استان قم
افزود :در بازرسی از رنو وانت مقدار  ۲۰۶کیلو و  ۳۵۰گرم تریاک در قالب  ۲۰بسته کشف شد .سردار
میرفیضیتصریحکرد:درنهایتمتهمدستگیروپسازتشکیلپروندهبرایانجاممراحلقانونیتحویل
مرجع قضایی استان شد .فرمانده انتظامی استان قم در ادامه از کشف ۲۷کیلو و ۳۰۰گرم حشیش و
دستگیری ۲نفر در این رابطه خبر داد .او گفت:در پیگیری مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم
یکقاچاقچیموادافیونیشناساییومشخصشدنامبردهقصدداردیکمحمولهموادمخدرحشیش
را با یک دستگاه خودرو پژو  ۴۰۵از یک استان غربی به قم منتقل کند ،بنابراین موضوع در دستور کار
مأموران این پلیس قرار گرفت .فرمانده انتظامی استان قم اضافه کرد :طی بازرسی از خودرو پژو ۲۷
کیلو و ۳۳۰گرم مواد مخدر از نوع حشیش کشف شد و در نهایت متهمان به همراه پرونده تشکیل شده
برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی استان شدند.
کشف حدود ۵میلیارد ریال انواع کاالی قاچاق
فرمانده انتظامی استان قم همچنین از کشف انواع کاالی قاچاق از  ۳دستگاه اتوبوس خبر داد و
گفت :به منظور مبارزه بی امان با قاچاق کاال و ارز با کنترل اتوبوسهای عبوری از محورهای مواصالتی
استان ۳دستگاه اتوبوس حامل کاالی قاچاق ،توقیف و به مقر انتظامی منتقل شدند.
او افزود :در بازرسی از قسمتهای مختلف اتوبوسها و همچنین قسمتهای جاساز شده ،انواع
کاالی قاچاق شامل  ۴دستگاه تلویزیون ۴ ،دستگاه ماشین لباسشویی۴ ،هزار ثوب پوشاک۸۹،هزار
و۷۰۰عدد فندک سنگی۶۵۵،قطعه لوازم یدکی خودرو۱۵۳،دستگاه قهوه ساز۶۵۷،دستگاه باطری
۵۱،upsهزار و۵۰۰عددخودکار۱۱،هزار و ۸۸۰عدد باطری نیم قلمی۱۱،هزار و ۹۰۰عدد باطری
ساعت مچی۲،هزار و  ۱۶۰عدد خمیر دندان ،یک هزار و  ۲۷۰عدد ابزار آالت دستی و  ۱۲۵کیلو مغز
گردو کشف شد .فرمانده انتظامی استان قم گفت :بر اساس نظر کارشناسان گمرک ،ارزش ریالی
کاالهای کشف شده حدود ۵میلیارد ریال برآورد و به سازمان اموال تملیکی استان تحویل شد.
سردار میر فیضی ادامه داد :در این رابطه ۶نفر متهم دستگیر شدند که با صدور قرار قانونی مناسب از
سوی شعب تعزیرات حکومتی استان ،روانه زندان شدند.
رئیس پلیس فتا استان قم خبرداد:

اجاره حساب بانکی از سوی مجرمان سایبری

رئیس پلیس فتا استان قم گفت :مجرمان سایبری برای پنهان کردن ردپایهای مجرمانه خود و
شریک جرم کردن شهروندان عادی در فعالیتهای مجرمانه خود به دنبال اجاره کارت یا حساب بانکی
شهروندانهستند.
سرهنگ علی موالی با بیان اینکه شهروندان نباید فریب مجرمان را خورده و حساب بانکی خود را در
اختیار آنها قرار دهند ،اظهارداشت :پولشویی ،واریز برداشتهای غیرمجاز فیشینگ ،استفاده از این
حسابهای بانکی در سایتهای قمار و شرط بندی موارد مجرمانهای است که از سوی اجاره کنندگان
کارتها و حسابهای بانکی صورت میگیرد.
وی افزود :مجرمانسایبری پس از اجاره گرفتن کارتهایبانکیشهروندان ،این کارتها رادربعضی
از سایتهای فیشینگ ،شرطبندی ،پولشویی و انجام فعالیتهای غیر قانونی استفاده میکنند که
در پیگیریهای پلیسی صاحبان کارتها به عنوان اولین مجرم شناسایی و به محاکم قضایی معرفی
میشوند .سرهنگ موالی گفت :مسئولیت ناشی از اجاره حساب بانکی برعهده دارندگان حسابها
است و در صورت استفاده مجرمانه از این حسابهای بانکی این افراد از مجازاتهای قانونی در امان
نخواهندماند.
رئیس پلیس فتا استان قم گفت :متاسفانه شهروندان در مواجهه با تبلیغاتی همچون کسب درآمد
میلیونی و یا پولدار شدن آسان ،فریب میخورند و با پیشنهادهای اغواکننده به بهانه اجاره دادن کارت
بانکیدراعمالمجرمانهکالهبردارانشریکمیشوند.

