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رییس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان قم گفت :با وجود
فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمهای ظالمانه و شیوع ویروس
کرونا ،رصد وضعیت فعالیت بخش تولید و اشتغال استان در
حوزه صنعت طی سال جاری نشان از استقبال سرمایهگذاران
دارد .محمود سیجانی بیان کرد :صنعت قم طیسالهای اخیر
مسیر رو به رشدی را طی کرده و اکنون آماده است تا در زمینه
تامین انواع محصوالت راهبردی مورد نیاز کشور ،ظرفیتهای
تولیدی خود را گسترش دهد .وی افزود :در همین رابطه برای

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر قم :

خودروهای سوخت رسان سیار در قم
فعالمیشوند

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر قم
از فعال شدن خودروهای سوخت رسان سیاردراین شهرخبرداد.
روح الله امراللهی در نشست دیروزاین شورا با اشاره به تشکیل
شرکت های سوخت رسان در بسیاری از کالنشهرها بیان داشت:
اینشرکتها،امکانجدیدیبرایسوخترسانیبهشهروندانبه
صورت تلفنی و اینترنتی ایجاد کرده اند .روح الله امراللهی اضافه
کرد :در این زمینه ،شرکت های بخش خصوصی در قم پذیرفته
اند که برای تثبیت این موضوع در بین مردم شهر ،نرخ خدمات

4

معاون شرکت توزیع برق استان قم اعالم کرد:

ادامه خاموشیها تا
کاهش مصرف انرژی

پس از تشییع توسط طالب،روحانیون و آحاد مختلف مردم :

پیکر آیتاهلل مصباح در حرم کریمه اهل بیت (س)آرام گرفت

اطالعات خاموشی روزانه در اپلیکیشن «برق من»

معاون بهرهبرداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق ادامه خواهد داشت .سید نبیل کهفی افزود :در راستای
برق استان قم گفت :خاموشیهای برق که در چند روز گذشته اعالم وضعیت اضطراری در تامین سوخت نیروگاههای کشور و
در این استان اعمال شده است  ،تا کاهش مصرف انرژی گاز و با هدف تامین سوخت مورد نیاز این نیروگاهها در فصل سرما،

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم:
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بیش از  ۹هزار قمی آموزش های مهارتی را فراگرفتند
4

عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم:

بهره برداری از تقاطع بلوار
حضرت معصومه(س) تا پایان امسال
حسن طالئی با اعالم خبر بهره برداری تقاطع غیر همسطح
بلوار حضرت معصومه (س)تا پایان امسال ،بیان کرد :این طرح
با هدف ساماندهی وضعیت ترافیکی محدوده ورودی شهر قم
از سمت جعفریه و تسهیل در عبور و مرور شهری و همچنین
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کاهش هزینه سفر در دستور کار قرار گرفت .عضو شورای
اسالمی شهر قم  ،با اشاره به وضعیت منطقه  ۶شهری گفت:
این منطقه ،یکی از مناطق پرتراکم و پرجمعیت شهر قم است که
باتوجه به جمعیت ساکن ،میتواند یکی از مناطق اثرگذار شهر

8

حرمتشکنیدرمراسمتشییعآیتاللهمصباحیزدی
8

رییس کل دادگستری استان قم خبرداد

قائممقامتولیتمسجدمقدسجمکرانخبرداد

کاهش 21درصدی طالق توافقی در قم

توزیع سه هزار بسته معیشتی در مناطق محروم

قائم مقام تولیت مسجد مقدس جمکران از اجرای گام پنجم فعالیت قرارگاه
مردمی «گامی به سوی جامعه مهدوی» با توزیع سه هزار بسته معیشتی در
مناطق پیرامون مسجد مقدس جمکران و روستاهای محروم قم خبر داد .نشست
هماهنگی آغاز گام پنجم فعالیت قرارگاه مردمی «گامی به سوی جامعه مهدوی»
ظهر دیروز با حضور محمد کاظم پورامینی قائم مقام تولیت ،ابراهیم صدوقی معاون
خدمات زائرین و جمعی از رابطین این قرارگاه در بخش ها و مناطق استان قم در
اشاره
سالنجلساتمسجدمقدسجمکرانبرگزارشد.پورامینیدرایننشستبا
4

رییس کل دادگستری استان قم گفت :در راستای اجرای دستورالعمل حذف
زندان برای مهریه ،طالق توافقی در این استان  ۲۱درصد کاهش یافته است.
حجتاالسالموالمسلمین علی مظفری در دیدار با آیتالله سید هاشم حسینی
بوشهری رییس جامعه مدرسین ،با بیان اینکه در استان قم هیچ فردی بابت
مهریه در زندان نیست ،افزود :در صورت مطالبه مهریه  ،اگر مالی از زوج موجود
باشد فروخته و تحویل زوجه میشود در غیر این صورت نباید کسی بابت مهریه
یا دینی که از پرداخت آن معسر است به زندان بیفتد .وی اضافه کرد :با اجرای این8

پس از تشییع توسط طالب  ،روحانیون و آحاد مختلف مردم :

پیکر آیتالله مصباح در حرم کریمه اهل بیت(س)آرام گرفت

انتخاباتومسؤولیت
پذیری

نظامی ها کاندیدای ریاست جمهوری شوند یا نه؟"
مباحث کالسیک زیادی در این باره وجود دارد :غلبه با
کسانی است که می گویند نظامیان نباید در سیاست دخالت کنند و دالیل شان را نیز
بارها گفته اند .عده ای نیز به چند تجربه موفق جهانی درباره حضور نظامیان در سیاست
ً
مانند کره جنوبی در سال های گذشته -اشاره می کنند و می گویند اتفاقا در ایران نیزچون به یکپارچگی قدرت برای برون رفت از مشکالت نیاز داریم ،بهتر است نظامیان را
به پاستور بفرستیم .این که حق با کدام گروه است ،بحثی است دامنه دار که مجال و
ً
مقال دیگری می طلبد؛ هر چند که شخصا مخالف حضور نظامیان در سیاست هستم.
با این حال ،می خواهم نکته ای را بیان کنم که به باورم ،از بحث تکراری و البته مهم
حضور یا عدم حضور نظامیان در سیاست مهم تر است" :قبول مسؤولیت" .به انتخاباتی
که منجر به پیروزی محمود احمدی نژاد و حسن روحانی شد ،نگاه کنید .از اولی
اصولگرایان حمایت کردند و از دومی اصالح طلبان .مادام که عملکرد آنها مطلوب این
دو گروه بود ،فخر می فروختند که این رئیس جمهور معرفی شده از طرف ماست .ولی
وقتی ناکام می ماندند ،همان حامیان دیروز ،خود را کنار می کشیدند و انگار نه انگار
که مردم به اعتبار آنها به کاندیدای مورد نظرشان رأی داده اند! (وقتی می گویم اصالح
طلبانواصولگرایان،منظورماحزاب،گروهها،رهبرانواشخاصاصلیهرجریاناست،
ً
نه رسانه ها که اساسا نقشی در "تعیین کاندیداها" ندارند و آنها هم به اعتبار و اعتماد
همان جریان ها و رهبران از کاندیدایی حمایت می کنند ).در واقع ،جریان های سیاسی
ایران "ابن الوقت" هایی شده اند که کسی را به مصدر قدرت می رسانند و از منافع این
حضوربهرهمندمیشوندولیحاضرنیستندهزینههایشرابپردازند؛کمترینهزینهنیز
"قبول مسؤولیت" است .بدین معنا که اگر فالن جریان سیاسی ،حزب یا رهبر سیاسی،
به مردم می گوید که به فالنی رأی دهید ،پای مسؤولیت عملکرد او نیز بایستد .این مسأله
درباره نظامیانی که می خواهند وارد عرصه ریاست جمهوری هم شوند صادق است .اگر
کسی با صبغه نظامی می خواهد رییس جمهور شود ،چون «تمام اعتبارش را به واسطه
لباس نظامی که بر تن دارد کسب کرده است» و «رأی دهندگان نیز بر این باورند که بخش
سخت قدرت نیز از او حمایت خواهد کرد و دوگانگی نخواهیم داشت» ،الزم است هنگام
انتخابات  ،هسته اصلی نظامی کشور مسؤولیت او را به عهده گیرد چرا که همان طور که
گفته شد ،مردم به اعتبار این که چنین فردی پشتوانه نظامیان را دارد به او رأی می دهند.
نمی شود کسی که مردم برای دهه ها او را با لباس نظامی دیده اند و عناوین و درجه های
نظامی دارد ،یک شبه کت و شلوار بپوشد و مثل دیگر کاندیداها محسوب شود .چنین
فردی اگر مطرح می شود یا حتی اگر رأی می آورد ،از کیسه معنوی و اعتبار بخش نظامی
کشور هزینه می کند .لذا فرماندهان ارشد نظامی ،یا باید چنین فردی را از کاندیداتوری
منع کنند یا از وی حمایت و مسؤولیت کارها و سیاست هایش را در زمینه های مختلف
به ویژه اقتصادی و معیشتی بر عهده بگیرند .به نظر می رسد وقت آن رسیده است که
سنت انتخاباتی در ایران به سمت "مسؤولیت پذیری" برود و هر گروهی که کاندیدایی
معرفی می کند در خوب و بد کاندیدایش ،همراه او پاسخگوی مردم باشد .همچنین اگر
کاندیدایی منتسب به جریان یا گروهی است ،یا آن گروه و جریان باید غیرمرتبط بودنش
را با وی اعالم کند یا این که اصل همراهی و مسؤولیت پذیری را درباره او نیز یپذیرد.
جعفرمحمدی*

مدیرگروهمسائلوآسیبهایاجتماعیانجمنجامعهشناسیایران:

شکاف بین نسلی را با گفت وگو پر کنیم

مدیر گروه مسائل و آسیبهای اجتماعی انجمن جامعهشناسی ایران با بیان اینکه
شکافوفاصلهبیننسلیدرجامعهشدیدترشده،گفت:آنجاکهتعامل،تفاهموکنش
ارتباط عقالنی بین افراد شکل نمیگیرد و الگوهای جدید توسط مدافعان الگوهای
سنتی حذف می شوند ،شکاف و فاصله بین نسلی پدیدار میشود .احمد بخارایی با
بیان این که پدیده های اجتماعی از جمله شکاف بین نسلی که در جامعه اتفاق می
افتد ،در سه سطح خرد ،میانه و کالن قابل تحلیل و ارزیابی است ،یادآور شد :در سطح
خرد بیشتر به حوزه روانشناسی نزدیک می شود که شامل خالء مهارت گفت وگو بین
افراد به معنای عام و اعضای یک خانواده به معنای خاص است که با ضریب اثرگذاری
اندکی که در جامعه می تواند داشته باشد ،به اندازه خود قابل توجه است

پیکر آیتالله محمدتقی مصباح یزدی عضو فقید مجلس خبرگان رهبری و
رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) روز دوشنبه پس از تشییع
توسط جمعی از طالب و آحاد مختلف مردم در جوار بارگاه ملکوتی کریمه
اهلبیت(س) به خاک سپرده شد.
مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر آیت الله مصباح یزدی صبح دیروز از مصالی
قدس تا حرم مطهر حضرت معصومه(س) با حضور جمع زیادی از شاگردان،
طالب ،عموم مردم و چهره های کشوری و لشکری برگزار شد.
آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید بر پیکر رییس فقید موسسه
آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) اقامه نماز کرد و بعد از آن پیکر وی در حرم
مطهر به خاک سپرده شد.
در مراسم تشییع آیت الله مصباح یزدی شخصیت هایی چون سردار حسین

سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،عباسعلی کدخدایی
سخنگوی شورای نگهبان رهبری ،آیات عباس کعبی عضو مجلس خبرگان،
علیرضا اعرافی مدیرحوزه های علمیه کشور ،همچنین پرویز فتاح رییس بنیاد
مستضعفان ،حجت االسالم مجتبی ذوالنوری و احمد امیرآبادی نمایندگان قم
در مجلس شورای اسالمی و جمع دیگری از شخصیت های کشوری و استانی
حضورداشتند.
همچنینمراسموداعباپیکراینعالمفرزانهصبحدیروزباحضوراساتید،طالب
و قشرهای مختلف مردم در مصالی قدس شهر مقدس قم برگزار شد.
مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله مصباح یزدی ،دیشب بعد از فریضه عشاء با
رعایت شیوه نامه های بهداشتی از سوی دفتر رهبر معظم انقالب اسالمی در
شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.
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رییس جمهوری خبر داد

خدماتسالمتالکترونیکیمیشود

رییس جمهوری گفت :اقدامات الزم برای ارائه خدمات الکترونیکی در حوزه سالمت
باید تا ۲۰اسفند تکمیل شود تا مردم در رفاه بیشتری قرار بگیرند .دکتر حسن روحانی
همچنین از ارایه کمک های مالی دولت در زمینه کرونا به  ۳۵میلیون نفر در ماههای
پایانی سال خبر داد.
حجتاالسالموالمسلمینحسنروحانیعصردیروزدرجلسهشورایاجراییفناوری
اطالعات اظهار کرد :یکی از مسائل مورد اهتمام این دولت این بوده که مردم بدون
اینکه زحمت سفر را به خود هموار کنند و بدون مراجعه به دستگاهها خدمات مورد نیاز
را دریافت کنند.
وی گفت :در دورهای که مبتال به کرونا بودیم،جایگاه سالمت بیشتر روشن شد .امروز
بحث این است که مردم خدمات مربوط به سالمت را در فرایند دولت الکترونیک با یک
کارت و یا شماره ملی دریافت کنند.
حتی موضوع نسخهپیچی و اینکه مردم چقدر به آن نیاز دارند و بیمهگرها در
چه مواردی باید وارد عمل شده و چه هزینههایی را متقبل شوند ،باید الکترونیکی
شود.
روحانی تصریح کرد :با الکترونیکی شدن بخش سالمت ،از سویی مردم در رفاه قرار
میگیرند و از سوی دیگر هم مراکز درمانی راحتتر خدمت را ارائه میکنند و هم پول را
راحتتردریافتمیکنند.
رییس جمهوری ادامه داد :در بخش سالمت همه اقداماتی که الزم است باید تا پایان
سال این اقدامات انجام شود و تا  ۲۰اسفند خدماتی که در بخش سالمت به صورت
الکترونیک ارائه شود ،تکمیل شود تا مردم در رفاه بیشتری قرار بگیرند.
وی با اشاره به بررسی موضوع رفاه ایرانیان در جلسه امروز شوریا فناوری و تصویب
مقرراتمربوط به آن گفت :برخی بخشها و اقشار نیازمند حمایت هستند که البته این
حمایتبهطرقمختلفمانندیارانهسالهاستانجاممیشود.
روحانی با اشاره به ارائه حمایتهای معیشتی از سال  ۹۸و ادامه آن اظهار کرد :البته
افرادی که خیلی نیازمند نبودند ،در این سامانه قرار نگرفتند .امروز  ۶۰میلیون نفر از
حمایتمعیشتیبرخوردارند.
رییس دولت دوازدهم اضافه کرد :در ماههای اخیر هم دولت در ستاد کرونا و هم
مجلس به این نتیجه رسیدند که اقشاری نیاز به حمایت دارند .هماهنگی بین این دو
مصوبه دولت و مجلس نیاز بود که این هماهنگی را انجام دادیم.
 ارائه کمک به ۳۵میلیون نفر در ماههای پایانی سال
رییس جمهوری تاکید کرد :در چهار ماه پایانی سال به حدود  ۳۵میلیون نفر از
کسانی که به دلیل کرونا از کسب و کار و فعالیت بازماندند ،کمک می شود که البته یک
ماه این کمک را دریافت کردند و سه بار دیگر دریافت میکنند.
روحانی افزود :بنابراین در حال حاضر در هر ماه سه نوع حمایت ارائه میشود؛ یک
بار برای یارانه ،یک بار برای حمایت معیشتی و یک بار برای موردی که ستاد ملی مبارزه
با کرونا مصوب کرده است.
رییس دولت تدبیر و امید گفت :امسال در بحث کرونا مشخص شد که دولت
الکترونیک چقدر اهمیت دارد .چون بیماریهای اپیدمی به گونهای است که تماس
افراد میتواند مشکل ساز باشد و در بحث کرونا مساله فاصله اجتماعی و کاهش تردد از
موارد بسیار مهم بوده است.
وی افزود :اگر بخواهیم وامی به افراد مشمول پرداخت کنیم و اگر بنا بود همه اینها به
بانکها مراجعهکنند ،چقدر وقت تلف میشد و چقدر تجمعات به وجود میآمد .دیدیم
که همه افرادی که خواستند این وام را دریافت کنند ،به راحتی این وام را دریافت کردند.
راه مبارزه با فساد شفافیت است
روحانی دولت الکترونیک را از مسائل مهم کشور عنوان کرد و گفت :یکی از آثار دولت
الکترونیک مبارزه با فساد است و این مبارزه با فسادی که گفته میشود و مهم است
که گفته شود ،از طریق شفافیت امکانپذیر است؛ بخش بزرگی از مساله فساد از طریق
بحثدولتالکترونیکوالکترونیکیشدنخدماتامکانپذیراست.
وی تصریح کرد :اگر ارائه خدمات مربوط به سالمت الکترونیکط باشد ،مشکالت آن
خود به خود رفع و خیال ما راحت میشود؛ در بخش مالیات هم مشکالت و نگرانیها
وقتی همه سامانه ها الکترونیکی شوند ،رفع می شود و ما به نقطه ای میرسیم که
جامعه ما به سمت سالمت حرکت میکند.
روحانی درباره دالیل روی آوردن دولت تدبیر و امید به تقویت درآمدهای مالیاتی
خاطرنشان کرد :یک مقدار به خاطر اینکه شرایط به گونهای بود که مجبور بودیم این
کار را انجام دهیم .اساسا بسیار مهم است که کشور از طریق خود مردم و مالیات آنها
اداره شود.
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رییس قوه قضاییه :

تولید واکسن کرونا در ایران نشانگر تحقق «ما میتوانیم» است

عدم پیوستن به ،FATFحفظ
استقاللیاخودتحریمی؟

اف ای تی اف چیست؟ به زبان ساده ،یک کارگروه بین
المللی فرادولتی در امور بانکی برای مقابله با پولشویی
است که در سال  ۱۹۸۹تشکیل شده و در سال  ۲۰۰۱مقابله با تامین مالی برای
تروریسم هم به آن اضافه شده ۳۷ ،عضو دارد که تهیه استانداردها را به عهده دارند و به
جز چند کشور محدود ،مابقی کشورها همکار این کارگروه هستند .کشورهای همکار
دوگروههستند،یابکارگیریاستانداردهایمقابلهپولشوییراپذیرفتهواجراءکردندویا
در حال تطبیق دادن خود با این استانداردها هستند .اساس کار این کارگروه بر تعیین
و بکارگیری استانداردهایی است که مبادالت بانکی را برای رهگیری ،شفاف سازی و
شناسایی پولهای کثیف حاصل از قاچاق مواد مخدر ،رشوه ،اختالس و غیره را به اعضا
و کشورهای همکار توصیه می کند.
مثل همه سازمان های بین المللی هیچ الزام و اجباری در پیوستن به این کارگروه
نیست ،اما از آنجا که همه دنیا به جز ایران و کره شمالی اجرای استانداردهای این
کارگروه در نظام بانکی خود را پذیرفته اند ،عدم پیوستن به آن و قرار داشتن در لیست
سیاه این کارگروه (ایران و کره شمالی در لیست سیاه قرار دارند) دو نوع عوارض بسیار
زیانبار برای ایران دارد ،اول قطع ارتباط با نظام بانکی بین الملل و دوم غیرممکن شدن
سرمایهگذاریخارجی،چونقرارداشتندرلیستسیاه،اتوماتیکبهمعنایپرریسک
بودن سرمایه گذاری در ایران است.
کسانی که به هر دلیلی با پیوستن ایران به FATFمخالف هستند و هزینه آن را بیشتر
ً
از منافع آن می دانند ،برای استمرار مراودات بانکی با دنیای خارج دقیقا چه راه حل
ً
جایگزینی دارند؟ اگر اساسا نیازی به مراوادات بانکی بین المللی نیست که بحثی
نیست .اجرای استانداردهای FATFیکی از موثرترین و کم هزینه ترین ابزارهای مبارزه
با فساد مالی و فرار مالیاتی در همه دنیاست ،چرا نمی خواهیم از این ابزار استفاده
کنیم؟ مخالفان الحاق به  FATFبفرمایند ،فرق بین تحریم های شدید آمریکا و خود
تحریمی نپیوستن به  FATFکه نتیجه عملی هر دو قطع ارتباط اقتصادی ایران با
ً
دنیاست،مشخصادرچیست؟
یکی از دالیل مخالفان  FATFمحدود شدن ارسال کمک های مالی به گروه های
ً
تحت حمایت ایران مثل حزب الله و حماس است .مگر قبال کمک به این گروه ها از
طریق نظام بانکی به شماره حساب بانکی آنها واریز می شده که با پیوستن به FATF
ً
محدودیت ایجاد شود؟ اخیرا مصاحبه محمود زهار از رهبران حماس در شبکه العالم
پخش شده که در آن اظهار میکند در سال  ۲۰۰۷در بازگشت از ایران ،در فرودگاه ۲۲
میلیون دالر در چمدان به آنها تحویل داده شده است.
عضویت در هر سازمان بین المللی محدودیت هایی به دنبال خواهد داشت و حتما
کشورهایقدرتمنددرجهتمنافعخودازآنهاسوءاستفادهخواهندکرداماوقتیهمه
کشورها به آن سازمان می پیوندند ،دوری کردن از آنها مصداق خوردن توأمان چوب و
پیاز است ،همه هزینه های عضو نبودن را پرداخت خواهی کرد اما از منافع آن هیچ بهره
ای نخواهی برد .مگر قدرت های جهانی با حق وتو از سازمان ملل سوء استفاده نمی
کنند ،پس چرا از سازمان ملل خارج نمی شویم؟ در عالم سیاست وضعیت ایده آل
وجود ندارد ،میدان سیاست همیشه عرصه انتخاب بین بد و بدتر است.
ً
دیر یا زود ،در دولت فعلی یا بعدی ،ایران حتما به  FATFملحق خواهد شد ،چون
اقتصاد نحیف و شکننده ما توان پرداخت هزینه سنگین و بیهوده این خودتحریمی را
ندارد .البته طبق معمول عادت ویرانگر سیاست زدگی ،تا حسابی از این نمد کالهی
برایتسویهحسابهایجناحیدرستنکنیموهمههزینههاییکتصمیمگیریدیر
هنگام دیگر کامل پرداخت نشود این تصمیم اتخاذ نخواهد شد.
استاد دانشگاه
غالمرضامصدق*

جانشینفرماندهکلارتش:

ایران با وجود تحریمها یک ابرقدرت
پهپادیاست

جانشین فرمانده کل ارتش با تاکید بر این که ایران امروز به یک ابر قدرت پهپادی در
سطح منطقه و فرامنطقهای تبدیل شده است ،گفت :با وجود تحریمهای همه جانبه
پیشرفتهای چشمگیری در زمینه طراحی ،ساخت و تولید تجهیزات مختلف دفاعی
بویژه در حوزه پهپاد داشتهایم .امیر سرتیپ محمدحسین دادرس روز دوشنبه در
بازدید از مراحل ابتدایی نخستین تمرین مشترک رزم پهپادی ارتش جمهوری اسالمی
ایران افزود :با وجود تحریمهای ظالمانه دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران؛ غیرت ،توانمندی و پشتکار جوانان برومند این مرز و بوم موجب شده
است به مرحلهای از خودکفایی و حرکت جهادی در عرصهی تولید تجهیزات نوین
دست یابیم که قابلیت رقابت با کشورهای پیشرفته در این حوزه را داریم به نحوی که در
حوزهی پهپادی حائز رشد و ارتقاء قابل توجهی بودهایم .وی ادامه داد :در تمرین بزرگ
رزمپهپادینیروهایچهارگانهارتشبهتناسبضرورتمواجههباتهدیدهایاحتمالی
در حوزهی تخصصی خود آرایش رزمی گرفته و ثابت خواهند کرد؛ در قالب یک اقدام
عملیاتی هم افزا ،آمادگی پاسخ به هر تهدید را دارند .امیر سرتیپ دادرس با بیان
بزرگ
ِ
اینکهپیاماصلیبرگزاریاینرزمایشایجادصلحوامنیتدرمنطقهبدوننیازبهحضور
و دخالت بیگانگان است خاطر نشان کرد :ارتش جمهوری اسالمی ایران همواره و
متناسب با تهدید کشورهای فرامنطقهای و دشمنان ،نسبت به بروزسانی تجهیزات و
برگزاری رزمایشها و تمرینهای تخصصی رزمی اقدام میکند .جانشین فرمانده کل
ارتش با بیان اینکه پهپادهای به نمایش گذاشته شده در تمرین مشترک رزم پهپادی
تنها گوشهای از اقتدار و صالبت پهپادی ارتش است ،تصریح کرد :انواع پهپادهای
رزمی،شناساییوانتحاریدرنقاطمختلفیازمرزهایزمینیودریاییکشورعزیزمان
همزمانباپرپایینمایشگاهعظیمپهپادیبهاجرایعملیاتتاکتیکیمیپردازند.
رئیسپلیسراهورناجا:

اتوبوسها بیشترین سهم را در بروز
تصادفاتدارند

رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی گفت :اتوبوسها بیشترین سهم را در بروز
تصادفات دارند و عامل خستگی و خواب آلودگی رانندگان دلیل آن است.
سردار سیدکمال هادیانفر افزود :سامانه سپهتن (سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان
عمومی جاده ای) به صورت مدام ترددها را کنترل می کند اما به رغم توصیه به رانندگان
مبنی بر اینکه بیشتر از  ۹ساعت در طول شبانه روز رانندگی نکنند ،همچنان شاهد
تصادف اتوبوس ها هستیم .وی تصریح کرد :البته مواردی بوده و در سیستم های راهور
ثبت شده که راننده ای بیش از دو ساعت رانندگی نکرده و در اثر خستگی و خواب
آلودگی دچار تصادف شده است .رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد :با اقداماتی که
در پایانه ها انجام می شود و اقدامات سازمان راهداری و کاهش سرعت ،باید امیدوار
باشیمکهمیزانتصادفاتاتوبوسهاکاهشیابد.سردارهادیانفرگفت:پلیسمتوسط
سرعت اتوبوس ها در زمستان را از  ۸۷کیلومتر در راه های خشک و تر به  ۸۰کیلومتر
رسانده ،البته این متوسط سرعت است و چانچه راننده احساس خطر کند باید این
میزان سرعت را بسته به شرایط کاهش یا افزایش دهد .اکنون متوسط سرعت در جاده
ها  ۸۰کیلومتر است .وی ادامه داد :یکی دیگر از مهم ترین عوامل تصادف اتوبوس ها
سرعت و شتاب در جاده ها است که در این شرایط حتما سرعت را به  ۷۵کیلومتر می
رسانیم تا ببینم نتیجه آن چه می شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه:

علت توقیف کشتی کرهای فنی است

سخنگوی وزارت امور خارجه توقیف کشتی کرهای را فنی دانست و تاکید کرد:
جمهوری اسالمی ایران هم مانند سایر کشورها نسبت به تخلفات مشابه و به ویژه آلوده
کردن محیط زیست دریایی حساسیت دارد و در چارچوب قوانین با آن برخورد میکند.
بزاده» در پاسخ به خبرنگاران در مورد خبر توقیف کشتی کرهای گفت:
«سعید خطی 
بر اساس اخبار اولیه دریافتی از مقامات محلی ،موضوع کامال فنی است.
وی با بیان اینکه کشتی به دلیل آلوده کردن دریا و با حکم قضایی ،برای رسیدگی
به تخلف به ساحل هدایت شده است ،اظهار داشت :جمهوری اسالمی ایران هم
مانند سایر کشورها نسبت به تخلفات مشابه و به ویژه آلوده کردن محیط زیست دریایی
حساسیت دارد لذا در چارچوب قوانین با آن برخورد میکند .سخنگوی وزارت امور
خارجه ادامه داد :این اتفاق مورد استثنایی نبوده و در موارد مشابه قبلی در ایران و
بزاده افزود که اطالعات
آبهای سایر کشورها رخ داده و امری عادی بوده است .خطی 
تکمیلی در خصوص این شناور متعاقبا اعالم خواهد شد.

رییس قوه قضاییه تولید واکسن کرونا در ایران
را اقدامی ارزشمند ،تحقق «ما میتوانیم» و نیز
دلیلی بر شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا
دانست.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در
جلسه شورای عالی قوه قضاییه با گرامیداشت
سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و
اربعین شهادت دکتر محسن فخری زاده و تسلیت
درگذشت عالم مجاهد و حکیم متاله آیت الله
مصباح یزدی اظهار داشت :آیت الله مصباح یزدی
در عمر با برکت خود تالشها و اقداماتی داشتند
که شاید برترین و جامعترین سخن در این باب،
اوصافی بود که مقام معظم رهبری در پیام تسلیت
درگذشت این عالم ربانی به آنها اشاره داشتند.
وی افزود :در دورهای که موضوع تمدن اسالمی
محوریت دارد و تربیت چهرههای عالم ،تمدن ساز
و مهذب بسیار ازشمند است ،آیت الله مصباح
یزدی اقدامات بسیار اثربخشی را در زمینههای
کادرسازی برای بخشهای مورد نیاز به ویژه در
حوزههای معلمی و استادی در تبیین معارف
دینی ،دفاع جانانه و نظریه پردازی دقیق در دفاع از
رکن رکین «والیت فقیه» و همچنین شاگردپروری و
ساختن عالمان مهذب و انقالبی انجام داد.
دفاع از والیت فقیه وجه مشترک حاج
قاسم و آیت الله مصباح
رئیسی وجه مشترک آیت الله مصباح یزدی و
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را دفاع از رکن
رکین انقالب اسالمی یعنی والیت فقیه دانست
و گفت :آیت الله مصباح یزدی در حوزه علمی با
تمام وجود پای دفاع از والیت فقیه بود و حاج قاسم
سلیمانی در حوزه عملی و میدان داری و مجاهدت
در اجرای فرمان ولی ،مدافع والیت فقیه بود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دشمنان امروز
به نام تمدن وحشی گری را در عالم گسترش
میدهند ،تاکید کرد :حاج قاسم سلیمانی در
مسیر از بین بردن توحشی که مدعیان تمدن در
عالم به منطقه و مردم تحمیل کردند ،به شهادت
رسید.
رئیسی ایجاد داعش ،القاعده و گروهکهای
تکفیری را نمادهایی از توسعه وحشی گری در عالم
توسط دشمنان دانست و گفت :وحشی گریها

و جنایاتی که داعشیها در منطقه مرتکب آن
شدند،توسطشهیدانسلیمانی،المهندسودیگر
مجاهداناینعرصهپایانپذیرفتتاانشاءاللهزمینه
برای تمدن نوین اسالمی هر چه بیشتر فراهم شود.
موضع غربیها همواره دفاع از ظلم است
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان
خود با اشاره به عکس العمل اتحادیه اروپا و
کمیساریای حقوق بشر نسبت به یک قصاص که
در یکی از شهرهای کشورمان انجام شده است،
عنوان کرد :آنها ما را به پایبندی به قوانین بین
المللی توصیه کردند و در اینجا سوال من از اتحادیه
اروپا و کمیساریای حقوق بشر این است که در زمان
ترور شهیدان فخری زاده و سلیمانی این قوانین
بین المللی کجا بودند و چرا با استناد به همین
قوانین،اینتروریسمهایدولتیورسمیآمریکایی
وصهیونیستیرامحکومنکردند؟
رئیسی افزود :سوال ما از اتحادیه اروپا و
کمیساریای حقوق بشر این است که در زمانی که
خانهها در یمن بر سر کودکان خراب میشود و
هنگامی که زمینهای مردم در فلسطین غصب
میشود و در آنها شهرک سازی صورت میگیرد و
مردم به خاک و خون کشیده میشوند ،این قوانین
بینالمللیکجاهستندکهبرایمحکومیتعاملین
این جنایتهابهآنها استنادنمیشود؟
رئیس قوه قضاییه ادامه داد :سوال جدی همه
حقوق دانان ،قضات و دغدغهمندان جهان این
است که چرا قصاصی که با حکم قانونی و مستند
بر احکام نورانی اسالم صادر شده است موجب
عکس العمل اتحادیه اروپا میشود و در مقابل،
نسبت به جنایات هولناک و ترورهایی که رسما هم
اعالم میشود ،هیچ َدمی از ناحیه اتحادیه اروپا و
کمیساریای حقوق بشر برنمی آید و سخنی شنیده
نمیشود؛ این دوگانگی جای تعجب و شگفتی
است .رئیسی با بیان اینکه مجموعههایی نظیر
کمیساریای حقوق بشر برای دفاع از جریان ظالم
و جریان سلطه ایجاد شدند و اساسا برای دفاع از
حقوق انسانها مسئولیتی ندارند ،تاکید کرد:
توصیه ما به اتحادیه اروپا و کمیساریای حقوق بشر
این است که اگر به خدا و مبدا و معاد اعتقاد ندارند،
به انسانیت خودشان یا حداقل به میثاقهای بین
المللیومصوبههایسازمانمللپایبندباشند.
تولید واکسن کرونا در ایران نشانگر تحقق
«مامیتوانیم»است
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود ،تست
واکسن کرونا را یک اقدام ارزشمند دانست و گفت:
در وهله اول باید از مقام معظم رهبری تشکر کنم
که این میدان را به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و
پژوهشگران و دانشمندان دادند تا آنها جلوهای از
«ما میتوانیم» را به منصه ظهور برسانند.
رئیسی ضمن قدردانی از پژوهشگران و داوطلبان
تست واکسن کرونا افزود :امروز در میان ناباوری
بسیاری از افراد در جهان ،پزشکان ،پژوهشگران و
دانشمندان ایران اسالمی موفق به تولید واکسن
کرونا شدند و هم اکنون شاهد هستیم که عده

زیادی برای تست واکسن کرونا در نوبت هستند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد :این آمادگیها
نشان دهنده این است که ما هم نسبت به کار
ایرانی اعتماد داریم و هم حاضریم تن خود را در این
کار بگذاریم تا جان مردم را نجات بدهیم.
رئیسی همچنین تولید واکسن کرونا در کشور را
دلیلی بر شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا
دانست و با اشاره به مقاله یکی از تحلیلگران
آمریکایی که رسما در آن گفته شده بود «ترامپ
در فشار حداکثری به جمهوری اسالمی دچار
شکست قطعی شده است» ،اظهار داشت :آمریکا
ما را در زمینه بنزین تحریم کرد ،اما ما امروز با
ستاره خلیج فارس ،صادر کننده بنزین هستیم و
به همین دلیل جا دارد ما از سپاه و همه عزیزانی
که در این زمینه افتخارآفرینی کردند ،تشکر کنیم؛
نشان دادیم در هر زمینهای که با اراده وارد شویم
میتوانیمتمامفشارهاوتحریمهاراخنثیکنیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به راهبرد خنثی سازی
تحریمها گفت :باید همه کسانی که در حوزههای
پولی و مالی ،تولید ،واردات و صادرات فعالیت
میکنند بدانند راهبرد خنثی سازی تحریمها
راهبردی است که جواب داده و جواب خواهد داد.
رئیسی با تاکید بر این نکته که سخن گفتن از
مذاکره با پیمان شکنان و پالسهای اینچنینی،
سخن ملت ایران نیست ،افزود :بهترین کار و اقدام
برای ناامید و مایوس کردن دشمن ،صرفا پایبندی
به داشتهها و نیروهای جوان و برومند و فرهیخته
خودماناست.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد :راهکار برون
رفت از مشکالت در کشور ما ،توجه به جهش تولید
و اقتصاد مقاومتی و تولید واکسن و ماسک برای
مقابله با کرونا دانست و با اشاره به مشکالت کشور
در روزهای اول شیوع کرونا در زمینه کمبود ماسک
گفت :امروز ما نه فقط تولیدکننده ماسک بلکه
صادرکنندهاین کاالبهدنیاهستیم.
هوای پاک و محیط زیست از حقوق عامه
است
رئیس قوه قضاییه در واکنش به گزارش رئیس
سازمان بازرسی و گزارش دادستان کل کشور در
این زمینه تصریح کرد :هوای پاک و محیط زیست
از حقوق عامه است و آلودگی هوا از معضالتی است
که کشورمان هر چند وقت یک بار در یک استان یا
به صورت سراسری درگیر آن میشود.
رئیس قوه قضاییه افزود :قانون هوای پاک
وظایفی را برای مسئوالن و دستگاههای مختلف
مشخص کرده و معلوم میشود وقتی با این معضل
مواجهمیشویممسئولیکمکاریوترکفعلکرده
است که نباید نسبت به این موضوع مالحظه کرد،
چون مردم ضرر میکنند.
رئیسی با تاکید بر اینکه نباید در برابر نقض حقوق
عامه سکوت کرد و اجازه داد مردم به خاطر ترک
فعل برخی مسئوالن و عدم اجرای قانون آسیب
ببینند ،به دادستان کل کشور تاکید کرد موضوع را
از طریق معاونت حقوق عامه پیگیری کند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا :

مکتبسلیمانیعاملاصلیشکستآمریکادرمنطقهاست

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت :عامل اصلی شکست استراتژی
آمریکا بعد از ۱۱سپتامبر در افغانستان و عراق و شکست رژیم صهیونیستی در جنگ با
حزباللهلبنانوغزه،مکتبسلیمانیبود.
سردار سرلشکر پاسدار «سید یحیی صفوی» در سمینار ملی سیره نظری و عملی
شهید حاج قاسم سلیمانی که در دانشگاه جامع امام حسین (ع) برگزار شد ،اظهار
داشت :مهمترین عملکرد این مکتب ،تربیت جوانانی است که توانستند چهار راهبرد
پیروزی انقالب و دفاع مقدس ،تثبیت و اقتدار نظام مردمساالری دینی و شکلگیری
جبههمقاومتوضداستکباریراتحققببخشند.
وی افزود :سه رکن اساسی اندیشه و تفکر ،اخالق و رفتار اجتماعی و جهادی و
مدیریتوفرماندهیاینمکتب،اساسحرکت،عملواخالقشهیدسلیمانیراشکل
میدهند سردار سلیمانی فردی مکتبی و اخالقی ،پاسدار اسالم و امام حسین (ع) بود
و نشان داد در چهارچوب مکتب امامین انقالب عمل میکند.
سردار صفوی ادامه داد :مولفههای مکتب سلیمانی را میتوان در هفت مولفه
اعتقاد کامل به معاد و مکتب اسالم و شیعه ،عشق به خدا و خلق خدا ،اعتقاد به جهاد
فی سبیل الله ،اعتماد و اتکال به نصرت الهی در همه شرایط زندگی و عملیاتهای
مختلف ،دشمنشناسی قوی و اقدام بهموقع ،التزام عملی و قلبی به تدابیر رهبری و
مردمیاری و مردمداری ،خالصه کرد.
وی درباره اصول حاکم بر مدیریت و فرماندهی شهید سلیمانی هم بیان کرد:
شناخت دقیق از دشمنان و راهبرد آمریکا در منطقه و جهان اسالم ،خلق قدرت از
توان مردمی ،ساماندهی نیروهای مردمی در جبهه مقاومت و بازتعریف و توسعه جبهه
مقاومت از جمله این اصول هستند؛ عالوه بر این ،شهید سلیمانی فرماندهی بود که
همزمان در سطح تاکتیکی ،عملیاتی و راهبردی اقدام میکرد.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفتوگوی سردار سلیمانی با رؤسای
جمهور کشورهای منطقه مانند روسیه و ترکیه را اقدامی در سطح راهبردی دانست و
افزود :تجربه و مصیبتهای وارده بر رزمندگان در دوران دفاع مقدس از او شخصیتی
بردبار،صبورومقاومدربرابرشرایطساختهبود؛بهعبارتدیگر،شهیدسلیمانیپاسدار
انقالب با روحیه جهادی بود.

وی با بیان اینکه آنهایی که در هشت سال دفاع مقدس حضور داشتند ،انسانهایی
شجاع بودند و ترسوها به جمع مدافعان حرم نپیوستند ،اظهار داشت :قاسم سلیمانی
در عملیات کربالی ( ۵فتح فاو) به دل خطر میزد و از شهادت هم نمیترسید؛ او و
نیروهایش با عبور از اروند در همان شب اول عملیات توانستند مقر یک تیپ از عراقیها
را تصرف کنند و برای استحکام منطقه تصرف شده ،سه خط مستحکم دفاعی ایجاد
کردهبودند.
فرمانده اسبق کل سپاه اضافه کرد :شهید سلیمانی مردمدار ،مردمیار و انسانی
خودساخته بود و مکرر به دیدار خانواده شهدا ،جانبازان و رزمندگان میرفت؛ بهعنوان
مثال هرگاه به اصفهان میرفت بر سر مزار شهید «احمد کاظمی» حضور مییافت؛
ً
زیرا در جبهه نیروهای لشکر ۴۱ثارالله (ع) و هشت نجف اشرف تقریبا همیشه در کنار
همحضورداشتند.
وی با بیان اینکه در مکتب سلیمانی غرور و خودبزرگبینی مانند بعضی از سیاسیون
و مدیران و حتی برخی از سرداران وجود نداشت ،گفت :سردار سلیمانی عضو هیچ
گروه و حزبی نبود و از هیچ حزب و گروهی هم حمایت نمیکرد و خط قرمز او خط
امام و رهبری بود؛ بددلی و سوءظنی به دیگران نداشت و بدقول و جاهطلب نبود؛ حاج
قاسم اعتقاد کامل به فلسفه ولی فقیه داشت و اطاعت از او را بر خود واجب میدانست.
سردار صفوی تصریح کرد :مدیریت راهبردی در مکتب سلیمانی یعنی تبدیل تهدید
به فرصت؛ بهعنوان مثال تهدید داعش را به فرصت تبدیل کرد به نحوی که در عراق۲۲
تیپ مردمی حشدالشعبی و در سوریه ۶۰تیپ مردمی را در کنار ارتش کالسیک این دو
کشور ساماندهی کرد .این فرمانده دوران دفاع مقدس ادامه داد :در مکتب سلیمانی از
ظرفیتهایعظیمملتهایاسالمیبرایشکستتوطئهدشمنانبهخوبیاستفاده
شد؛ بهعنوان مثال قاسم سلیمانی توانست از نیروی هوایی روسیه برای پشتیبانی
نیروهایزمینیجبههمقاومتاستفادهکند.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با تأکید بر اینکه شهید سلیمانی
فرماندهیشجاععلیهمتجاوزینعواملصهیونیستیوآمریکاییبود،گفت:همانگونه
کهخونشهدایدفاعمقدسراهکربالرابازکرد،خونشهیدقاسمسلیمانیومدافعان
حرم و جبهه مقاوت هم راه قدس را باز میکند.

سخنگویکمیسیونتلفیقخبرداد

حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از محاسبات بودجه
سخنگوی کمیسیون تلفیق از حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی در این کمیسیون خبر داد و گفت :مردم
مطمئن باشند تفاوت نرخ ارز در سالمت ،معیشت،
آموزش و تولید لحاظ خواهد شد.
«رحیم زارع» روز دوشنبه در نشست خبری با
تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار داشت :در
الیحه بودجه  ۱۴۰۰دولت  ۲.۳میلیون بشکه نفت را
با نرخ  ۴۰دالر پیش بینی کرده بود .اما کمیسیون
تلفیق به موجب قانون برنامه ششم توسعه تصمیم
گرفت سهم صندوق توسعه ملی را ۱۸درصد در
بخش نفت و تا سقف یک میلیون بشکه فروش نفت
در روز در نظر بگیرد.
زارع درباره نرخ ارز در الیحه بودجه  ۱۴۰۰اظهار
داشت۴ :نرخ ارز توسط دولت در بودجه پیش بینی

شده است که ارز  ۴۲۰۰تومانی ،ارز  ۱۱هزار و ۵۰۰
تومانی و ارز  ۱۷هزار و پانصد تومان در تبصره یک
الیحه است و در تبصره چهار نیز دولت برای سامانه
مبادالت الکترونیکی ارز ۲۵هزار تومانی را که قیمت
روز هست ،مالک قرار داده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه
اعضای کمیسیون نرخ ارزی را جلسات مصوب
نکردند ،افزود :کمیسیون با توجه به پیشنهادهایی
که خود دولت برای درآمدها به ویژه در حوزه منابع
برای تعیین نرخ ارز در نظر گرفته بود ،قیمت ارز را
تعیین کرد .به عبارتی کمیسیون تنها کاری که انجام
داد ارز رانتی ۴۲۰۰و سایر ارزهایی که تفاوت قیمتی
با بازار داشت ،برای کوتاه کردن دست رانت خواران
حذف کرد و مردم مطمئن باشند تفاوت نرخ ارز

در سالمت ،معیشت ،آموزش و حوزه تولید لحاظ
خواهدشد.
وی ادامه داد :کمیسیون فعال نرخ ارز را تک نرخی
محاسبه کرده است .البته حکمی هم برای دولت
توسط کمیسیون مصوب شده و به بانک مرکزی
اجازه دادیم در سامانه مبادالت الکترونیک ۲ ،درصد
زیر قیمت بازار ،ارز جا به جا شود تا قیمت ارز کنترل
شود .زارع درباره دیگر مصوبه کمیسیون خاطرنشان
کرد :اوراق مالی اسالمی که در رابطه با پیش فروش
نفت در تبصره یک بود به تبصره  ،۵منتقل شد.
همچنین با تصمیمی که مجلس امروز گرفت سهم
نفت در بودجه بیش از  ۱۰۰هزار میلیارد تومان
کاهش داد و منابع درآمدی در حال مصوب است که
پس از تصویب در کمیسیون اطالع رسانی می شود.

رهامی فعال سیاسی اصالح طلب:

اشخاصحقیقی بانفوذو تاثیرگذار
اصالحطلب وارد احزاب شوند

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت :اشخاص حقیقی در نهاد اجماع ساز
اصالح طلبان باید نظر مشورتی داشته باشند .آنها بهتر است در قالب احزاب
فعالیتکنند.
محسن رهامی با بیان اینکه نهاد اجماع ساز اصالح طلبان باید به احزاب متکی
باشد ،اظهار کرد :قرار است در نهاد جدیدی که ایجاد می شود ،سی حزب و بین
 ۱۰تا ۱۵شخصیت حقیقی عضو شوند ولی باید مراقب بود تا اشتباهات شورای
سیاستگذاری تکرار نشود .وی ادامه داد :شورای سیاستگذاری در انتخابات
مجلس دهم و شوراهای پنجم موفق عمل کرد اما پس از ردصالحیت نامزدهای
اصالح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم ،از ارائه لیست انصراف داد و کار را
به خود احزاب واگذار کرد و اختالف از همینجا شروع شد ،زیرا برخی احزاب
لیست ارائه کردند و برخی احزاب به آنها انتقاد وارد کردند که چرا در آن شرایط
لیست دادند .این فعال سیاسی اصالح طلب خاطرنشان کرد :اختالف دیگر
درباره اشخاص حقیقی در شورای سیاستگذاری بود .این اختالف وجود داشت
که چرا یک شخص حقیقی با حزبی که سی سال سابقه فعالیت دارد ،یک رای
برابر داشته باشد و نقش احزاب کمرنگ شود؟ این نظر در شورای سیاستگذاری
وجود داشت که اشخاص حقیقی باید نقش مشورتی داشته باشند مثل انتخابات
شورای شهر چهارم تهران که لیست توسط احزاب تهیه شد و اشخاص حقیقی
فقط نظر مشورتی داشته و از آن لیست حمایت کردند .وی با بیان اینکه وقتی
احزاب لیستی ارائه می کنند نسبت به عملکرد لیست خود هم پاسخگو هستند،
گفت :احزاب دارای برنامه هستند و مردم به آن برنامه ها رای می دهند اما وقتی
اشخاصحقیقیلیستیارائهمیکنندپاسخگویعملکردهاهمنخواهندبود.با
این حال طرفداران حضور اشخاص حقیقی در نهادهای اصالح طلبان معتقدند
چون در کشور احزاب قوی مانند ترکیه ،پاکستان و هند وجود ندارد بنابراین
مجبوریم از اشخاص حقیقی بانفوذ استفاده کنیم اما سوال اینحاست که چرا
این افراد بانفوذ وارد احزاب نمی شوند تا احزاب را تقویت کنند یا خودشان حزب
ایجاد نمی کنند؟ طرفداران احزاب با اشخاص مشکلی ندارند و انتقاد آنها جنبه
شخصی ندارد بلکه معتقدند که احزاب باید راه ورود به سیاست باشد .این فعال
سیاسی در پایان با بیان اینکه اشخاص حقیقی بانفوذ و تاثیرگذار اصالح طلب
بهتر است وارد احزاب شوند ،گفت :در نهاد اجماع ساز جدید ،اشخاص حقیقی
باید نظر مشورتی داشته باشند .روش هایی که در گذشته موجب نتایج غیرقابل
قبول شده است ،نباید دوباره تکرار شود.
وزیر بهداشت ؛

بهار آینده سازنده برتر واکسن کرونا
خواهیمبود

وزیر بهداشت بر پیگیری کامل تستهای کرونا تاکید کرد و افزود :واکسن را با۵
پلتفرم از ماهها پیش شروع کردیم و ما بهار آینده سازنده برتر واکسن خواهیم بود.
دکترسعید نمکی برای تداوم مهار کرونا تاکید کرد و گفت :تیمهای موجود فعال
را تضعیف نکنید ،چرا که ما با پیچیدهترین ویروس روبرو هستیم.
دکتر نمکی افزود:هر کس بگوید واکسن کووید  ۱۹راه عالج است ،حرف
عالمانهای نزد ه است و نمیدانیم واکسن ،چگونه عمل خواهد کرد و نمیتوان به
مردم جهان حتی وعده داد که واکسن عالج کروناست .وزیر بهداشت از همکارانش
خواستتستهاراکمترنکنندوحتیافزایشدهند.زمانیمیتوانیمادعاکنیمکه
بگوییم حتی یکنفر مبتال نداریم .وی تاکید کرد :درمانگاههای  ۱۶ساعته را حتی
اگر مراجعه کننده ندارند ،تعطیل نکنید و هزینه باز بودنش را میپردازیم .نمکی در
خصوص افاغنه فاقد مدارک هویتی و اقامتی هم خواستار تفکیک و شناسایی و
انجام تست از آنها شد .وی افزود :آنچه که برای زیر ساخت شبکه بهداشتی درمان
نیاز است ،اعالم کنید .نمکی با بیان این که امسال  ۱۰هزار و  ۶۰۰تخت را افتتاح
میشود افزود :این افتتاحها با اولویت محرومترین مناطق تا اردیبهشت است وزیر
ازدکتررشیدیرئیسدانشگاهعلومپزشکیکرمانخواستلیستطرحهاینیمه
تمام را با رعایت اولویت جمع بندی کنند .دکتر نمکی گفت:رهبری مدبرانه رهبر
فرزانه انقالب و نقشی که رهبر در حمایت ،عدالت و رعایت داشت بی نظیر بود.
وی همچنین با گرامیداشت شهدای سالمت و حرم و گرامیداشت یاد و خاطره
شهیدسلیمانی،گفت:حاجقاسمصحنهجنگرادرهزارانکیلومترآنسویمرزها
نگه داشت و آثار و برکات رشادتهایش ماندگار خواهد بود .نمکی از تالشهای
استاندار برای پیگیری امور جانبازان و ایثارگران تشکر کرد.
رییسسازمانحفاظتمحیطزیست:

استفاده از مازوت درصورت مصرف
بیرویهگازاجتنابناپذیراست

رییس سازمان حفاظت محیطزیست گفت :اگر گاز از سوی خانوادهها بیرویه
مصرف شود استفاده از مازوت در صنایع و نیروگاهها به عنوان سوخت اجتناب
ناپذیراست.
عیسی کالنتری افزود :با سرد شدن هوا مصرف گاز در میان خانواده ها افزایش
یافته که این مساله موجب شده تا گاز مورد نیاز صنایع و نیروگاه ها به عنوان
سوخت کم شود .وی اظهار داشت :از سوی دیگر صنایع و نیروگاه ها هم که
نمی توانند بدون سوخت بمانند چون باید برق مورد نیاز کشور تولید شود بنابراین
ناچارند که از مازوت به عنوان سوخت استفاده کنند.
معاون رییس جمهوری با تاکید بر اینکه سازمان محیط زیست موافق سوخت
مازوت نیست ،گفت :برخی نیروگاه ها مشکل سوخت دارند بنابراین مجبورند
برای تولید برق از مازوت استفاده کنند در غیر اینصورت مجبوریم قطعی برق را
تحمل کنیم .وی گفت :البته مصرف مازوت استثنا نیز دارد به طوری که ستاد
ملی کرونا تصویب کرده که مازوت در کالنشهرهایی مانند تهران ،کرج و اصفهان
استفاده نشود اما شهرهای دیگر مجبورند که مازوت بسوزانند چون به علت
مصرف باالی گاز ،گاز کم داریم.
کالنتری تاکید کرد :ملت یا باید نبود برق را بپذیرند یا اینکه ناچاریم برای مدت
کوتاهی مازوت سوخته شود ،وزیر نفت هم اعالم کرد که به علت مصرف زیاد گاز
توسط خانواده ها کمبود گاز وجود دارد بنابراین یا باید برق تولید نشود یا اگر
بخواهد تولید شود بخشی باید با مازوت باشد .وی با بیان اینکه چون اکنون گاز به
اندازه کافی نیست پس جایگزین آن مازوت است ،گفت :یا مردم باید رعایت کنند
گاز کمتری مصرف شود یا اینکه مازوت سوخته شود چون اگر گاز همچنان بی
رویه استفاده شود مصرف مازوت اجتناب ناپذیر است.
میرزایینیکو:

عدهای میخواهند مردم را از صندوق
رأیناامیدکنند

یک نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی درباره اصالح قانون انتخابات گفت:
هدف اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری حداقلی کردن حضور مردم است
و عدهای میخواهند مردم را از صندوق رأی ناامید کنند.
قاسممیرزایینیکودربارهاصالحقانونانتخاباتریاستجمهوریکهاینروزها
در مجلس یازدهم در حالی بررسی است گفت :به شخصه یکی از افرادی بودم که
الیحه قانون جامع انتخابات را که دولت داده بود پیگیری میکردم.ما در مجلس
دهم بسیار تالش کردیم که این الیحه را به ثمر برسانیم منتهی با استانی شدن
ً
ً
انتخابات و جریاناتی که بعدا پیش آمد عمال نشد.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی یادآور شد :آن زمان آقای کدخدایی
و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی اذعان داشتند در الیحه قانون جامع
انتخابات برای برگزاری انتخابات شورای شهر ،ریاست جمهوری ،خبرگان و
مجلس شورای اسالمی کار اساسی صورت گرفته است ،حتی به یاد دارم آقای
کدخدایی میگفتند که چقدر حیف شد این الیحه به مجلس نرسید.
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انواع طبع و مزاجت؛

تفاوت طبع و مزاج چیست؟

بسیاری از ما ممکن است تفاوت طبع و مزاج را ندانیم و بین آن دو اصطالح تمایزی قائل
نشویم .با آگاهی از این تفاوتها و شناخت طبع و مزاج خود میتوانیم سبک زندگی و تغذیه
خود را به شکل مفیدتری پیش ببریم.
تفاوت طبع و مزاج موضوعی است که در گذشته تنها پزشکان طب سنتی و افرادی که درمان
با داروهای گیاهی را به داروهای شیمیایی ترجیح میدادند به آن معتقد بودند .در حالی که
این روزها بیشتر افراد سعی دارند دربار ه این که طبیعت آنها چگونه است و چه غذاهایی باید
بخورند یا نخورند اطالعات بیشتری به دست بیاورند .در این مقاله از ستاره به بررسی انواع طبایع
چهارگانه و مزاجها و تفاوتی که این دو امر با هم دارند خواهیم پرداخت.
طبع چیست؟
اولین مرحله از بررسی تفاوت طبع و مزاج ،کسب دانش درباره هر یک از آنهاست .طبع در
حقیقت حالت بدنی است که فرد با آن متولد میشود و نمیتوان آن را عوض کرد .در چگونگی
شکلگرفتنطبععواملزیادیازجملهوراثت،منطقهجغرافیایی،تغذیهو...تأثیرگذارهستند.
انواع طبع
بسته به این که در چه خانوادهای و در چه اقلیم جغرافیایی به دنیا آمدهاید ،یکی از این طبعها
را خواهید داشت.
•طبع سرد •طبع گرم •طبع معتدل
در ادامه ویژگیهایی را که هر یک از این طبعها دارند بررسی خواهیم کرد.
 -۱ویژگیهای افراد دارای طبع سرد
طبع سرد به نوعی طبع قالب در اکثر نقاط جهان است .کسانی که همیشه سرما تا عمق
جانشان نفوذ میکند و پوستی به رنگ روشن دارند در این دستهبندی قرار میگیرند .افراد دارای
طبع سرد خونسرد هستند و کمتر میتوان عصبانی شدن آنها را دید .این افراد میل زیادی به
ً
استراحت و خواب دارند و عموما کم انرژی و کرخت هستند .افراد دارای طبع سرد سفید شدن
مو را زودتر از سایرین تجربه میکنند و ممکن است ریزش مو داشته باشند .این افراد نبضشان
کند میزند و غذایی که میخوردند دیرتر هضم خواهد شد .به همین دلیل است که بیشتر افراد
دارای اضافه وزن دارای طبع سرد یا تر هستند .از مشکالتی که پیش روی افراد با طبع سرد قرار
دارد میتوان به این نکته اشاره کرد که این گروه بیشتر ممکن است به بیماریهایی مانند ام اس
یاپارکینسونمبتالشوند.
 -۲ویژگیهای افراد با طبع گرم
تعداد افرادی که طبع گرم دارند نسبت به افراد دارای طبع سرد کمتر است .افراد زودجوش و
برونگرا که با دیگران زودتر صمیمی میشوند و از طرفی بیشتر عصبانی میگردند از جمله افراد
دارای طبع گرم هستند.
افراد با طبع گرم میل زیادی به خوردن شیرینیجات دارند و همیشه بدنشان داغ است .همین
موضوع سبب میشود که مرتب عطش داشته باشند .عالیمی مانند تعریق ،جوش و خارش

پوست یا شوره سر در این افراد بیشتر است.
 -۳ویژگیهای افراد دارای طبع معتدل
تعداد افرادی که طبع معتدل دارند نسبت به افراد دارای طبع سرد و گرم کمتر است .این افراد
ً
معموال حساسیتهای خاصی نسبت به دما و غذاهای مختلف نشان نمیدهند و بدنشان با
شرایطمحیطیمختلفسازگارتراست.
با وجود این که افراد دارای این طبع به لحاظ خلق و خو و ...پایدارتر هستند؛ اما به دلیل این
که بدن آنها در برابر غذا و شرایط آب و هوایی واکنش نشان نمیدهد ،احتمال این که بیماری
نهفته و بدون عالیم داشته باشند زیاد است.
مزاجچیست؟
برای تمایز و بررسی تفاوت طبع و مزاج باید درباره مزاج و انواع آن نیز دانش کافی داشته
باشید .در کتاب ذخیره خوارزمشاهی که کتابی در زمینه پزشکی سنتی است ذکر شده ،مزاج
از ترکیب عناصر چهارگانه آب ،آتش ،خاک و باد در بدن پدید میآید .افرادی که از مزاج خاصی
برخوردار هستند میتوانند با تغییر شرایط زندگی مانند نوع تغذیهای که دارند ،بدن سالمتری
داشتهباشند.
در ادامه انواع مزاج را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
انواع مزاج
با توجه به ترکیب عناصر چهارگانه (آب ،آتش ،باد ،خاک) در بدن فرد دو دسته مزاج وجود دارد،
مزاج معتدل و مزاج نامعتدل.
مزاجهایاصلیعبارتنداز:
• مزاج گرم و خشک (صفراوی)  -عنصر غالب :آتش
• مزاج گرم و تر (دموی)  -عنصر غالب :باد
• مزاج سرد و خشک (سوداوی)  -عنصر غالب :خاک
• مزاج سرد و تر (بلغمی)  -عنصر غالب :آب
در افرادی که دارای مزاج گرم و خشک هستند عنصر حاکم بر بدنشان آتش است .افراد با مزاج
گرم و تر باید بدانند که باد عنصری است که در بدن آنها نقش غالب را ایفا میکند.
در مزاجهای سرد و تر و سرد و خشک نیز به ترتیب آب و خاک بر بدن حکمفرما هستند.
در صورتی که یکی از این مزاجها بر بدن شما غلبه کند مزاج نامعتدل خواهید داشت .برخی
از افراد نیز دارای مزاجی متعادل هستند .در بدن آنها عناصر چهارگانه بدون این که نقش
حکمفرمایی داشته باشند حضور دارند .افرادی با این مزاجها در سه دسته زیر قرار میگیرند.
• مزاج معتدل گرم و تر • مزاج معتدل سرد و تر • مزاج معتدل گرم و سرد
در ادامه ویژگیهای افرادی با مزاجهای اصلی یا چهارگانه را مورد بررسی قرار میدهیم.
 .۱صفراوی
تفاوت طبع و مزاج در دستهبندیهایی که برای مزاجهای گوناگون مانند مزاج گرم و خشک

در نظر گرفته شده نیز قابل تشخیص است .هر چند در برخی از مواد شباهتهایی میان افرادی
ً
با طبع خاص با افرادی که مزاج خاصی دارند دیده میشود .افراد دارای مزاج صفراوی معموال
پرانرژی هستند .اغلب افرادی که در این دسته بندی قرار میگیرند اندامی الغر با استخوان
بندی درشت دارند .شدت گرمایی بودن کسانی که مزاج آنها گرم و خشک است قابل توجه
بوده و آنها در بیشتر مواقع عطش دارند .افرادی که زود عصبانی میشوند ،موهایی ضخیم
و تیره دارند ،کمتر از دیگران می خوابند ،خونگرم و زودجوش هستند و زیرک و باهوش بودن
آنها جلب توجه میکند در دسته بندی مزاج گرم و خشک قرار میگیرند .کسانی که مزاجشان
صفراوی است میل زیادی به خوردن غذاهای سرد و ترش دارند.
 .۲دموی
افرادی با خصوصیات شجاع و جسور و در عین حال صبور و آرام در دستهبندی مزاج گرم و تر یا
ج تر و خشک جلب توجه میکند ،بدن عضالنی و
دموی قرار میگیرند .آنچه درباره دارندگان مزا 
رگهایبرجستهایاستکهدارند.اینافرادمانندکسانیکهدردیگرگروهایدستهبندیمزاج
قرار میگیرند سرمایی یا گرمایی نیستند؛ اما در صورتی که هوا سردتر باشد برای آنها شرایط
مطلوبتر خواهد بود تا زمانی که جریان هوای گرم در اطرافشان جریان داشته باشد.
دموی مزاج ها موهایی پرپشت دارند و اشتهای خوبی هنگام صرف غذا از خود نشان
ی های قلبی و
میدهند .افراد دموی مزاج نسبت به دیگران بیشتر در معرض ابتال به بیمار 
عروقی قرار دارند و احتمال این که به فشار خون مبتال شوند نیز وجود دارد .گرم و تر مزاجها همه
غذاها را مصرف میکنند ،اما اغلب مواقع میل آنها به سمت غذاهای شیرین یا ترش است.
 .۳سوداوی
افرادی که میل کمی به خوابیدن دارند ،در دسته بندی مزاج سرد و خشک قرار میگیرند.
این افراد بسیار سرمایی هستند و در فصل زمستان و روزهای سرد سال به راحتی نمیتوانند
خودشانرابپوشانند.
این افراد که رنگ پوستشان در بیشتر مواقع تیره است و موهایی تیره و کم پشت دارند ،به نظم
و دوراندیشی و خونسردی شناخته میشوند .افراد سوداوی مزاج اغلب برونگرا هستند و میل
زیادی به مصرف غذاهای شیرین و گرم نشان میدهند.
.۴بلغمی
افرادی که اضافه وزن دارند و موهایشان نسبت به دیگران کمتر و نازکتر است در رده افراد دارای
مزاج سرد و تر قرار میگیرند .این افراد دارای رنگ پوستی سفید هستند و نسبت به دیگران کمتر
عطش دارند و تشنه میشوند .افراد بلغمی مزاج ساعت خواب طوالنی دارند و کم انرژی بودن
و عصبانی نشدن از جمله ویژگیهای است که مزاجهای سرد و تر را با آنها میشناسند .افراد
بلغمی مزاج عالقه زیادی به مصرف ادویههای مختلف و غذاهای شیرین نشان میدهند و با
ترشیجات و مواد غذایی سرد میانه خوبی ندارند.
تفاوت طبع و مزاج و مقایسه آنها
حال که با انواع طبع و مزاج آشنا شدید بهتر میتوانید تفاوت طبع و مزاج را با توجه به دسته
بندیهایی که برای آنها ارائه شده است بشناسید.
در این قسمت به طور کلی به مقایسه این دو مورد میپردازیم.
 .1طبع در حقیقت ،طبیعت هر فرد است و به صورت ارثی و غریزی به وی منتقل میشود.
طبع را نمیتوان تغییر داد ،اما مزاج با توجه به نوع غذاهای مصرفی قابل تغییر است.
 .2از بیماریهایی که به واسطه طبع برای هر فرد رخ میدهد به راحتی نمیتوان پیشگیری
کرد؛ اما با تغییر مواد غذایی و ذائقهای که با توجه به مزاج افراد مختلف تعیین شده میتوان آنها
را از خطر ابتال به بیماریهای مختلف مصون نگه داشت .3 .با شناخت مزاج میتوان در بدن
تعادل برقرار کرد اما این موضوع برای طبع صدق نمیکند.
سخنآخر
آگاهی از تفاوت طبع و مزاج برای افرادی که به طب سنتی رو آورده و میخواهند زندگی
سالمتر و شادتری داشته باشند یک امر مهم است .با وجود این که طبع قابل تغییر نیست ،اما
مزاج را میتوان با توجه به مزاج سرد یا گرم تغییر داد.
شما در کدام دسته بندی از طبع و مزاجها قرار میگیرید؟ حال که با تفاوت طبع و مزاج آشنا
شدید فکر میکنید تا چه اندازه میتوانید سبک زندگیتان را بهبود ببخشید؟ توصیه میکنیم
 8گام برای شناسایی مزاج و تشخیص سردی و گرمی بدن را نیز در مجله ستاره مطالعه کنید.
فراموش نکنید که نظرات و پیشنهادهای خود را با ما و مخاطبین در میان بگذارید.

یک متخصص زنان و زایمان هشدار داد؛

عفونت های ادراری دوران بارداری را
جدیبگیرید

یک جراح و متخصص زنان و زایمان ،نسبت به عفونتهای ادراری در دوران
بارداری هشدار داد.
فیروزه بالش ،درباره عفونتهای ادراری در دوران بارداری ،گفت :عفونت ادراری
شای ع ترین عفونت در دوران بارداری است و شیوع آن در خانمهای باردار حدود 5
تا  6درصد است و عواملی نظیر نژاد ،اینکه بارداری چندم خانم است و همچنین،
شرایط اقتصادی و اجتماعی خانم باردار در میزان ابتال مؤثر است.
وی ،شایعترین نوع عفونت ادراری را عفونت باکتریایی دانست و توضیح داد:
در نود درصد موارد ،عامل عفونت باکتریهایی هستند که بهطور معمول در روده
و دستگاه تناسلی وجود دارند و با ما همزیستاند .اما در دوران بارداری میتوانند
یزاتر شدن این
ی به خودی خود باعث پاتوژنتر یا بیمار 
تزا شوند .البته ،باردار 
عفون 
باکتریها نمیشود ،بلکه تغییرات ناشی از بارداری در دستگاه ادراری و تناسلی،
خانم باردار را نسبت به این عفونتها مستعدتر میکند.
عضو تیمتخصصیمرکزدرمانناباروریابنسینادربارهعالئمعفونتهایادراری
ً
در بارداری ،گفت :معموال این عفونتها بدون عالمتاند ،اما اگر عالمتدار شوند،
با عالئمی مانند سوزش ،درد و تکرر ادرار ،درد زیر شکم و در مراحل پیشرفتهتر با تب
و لرز و درد در ناحیه کلیه همراه است.
این متخصص زنان و زایمان ،درباره عواملی که باعث عالمتدار شدن و پیشروی
عفونت به بخشهای فوقانی دستگاه ادراری میشود ،افزود :شایعترین عامل
گسترش و حاد شدن عفونت میشود ،استاز یا باقی ماندن ادرار در مثانه است که
در دوران بارداری ممکن است رخ دهد .عامل دیگر ،ریفالکس یا بازگشت ادرار به
حالب است .همچنین ،بیماریهای زمینهای مانند دیابت میتوانند خطر بروز این
ت را افزایش دهد.
نوع عفون 
بالش با تأکید بر تشخیص و درمان بهموقع این عفونت در دوران بارداری ،گفت:
از آنجا که ممکن است این عفونت بدون عالمت باشد ،الزم است که در ویزیت اول
بارداری آزمایش ادرار برای خانم درخواست شود تا در صورت وجود عفونت درمان
الزم انجام شود .خوشبختانه ،داروهایی که برای درمان عفونت ادراری در دوران
بارداری ،بهویژه اوایل بارداری ،تجویز میشود ،عارضهای برای سالمت جنین ندارد.
ً
ً
همچنین ،حتما پس از اتمام دوره دارو ،باید مجددا آزمایش ادرار انجام شود تا
مطمئن شویم که کشت ادرار منفی است.
این متخصص زنان و زایمان ،درباره عفونتهای ادراری حاد و عالمتدار و
همچنین عفونتهای مکرر در دوران بارداری ،افزود :اگر عفونت ادراری منجر به
ً
عالئمی همچون درد و تب و لرز شود ،خانم باردار حتما باید در بیمارستان بستری
ک الزم را دریافت کند .همچنین ،خانمهای
شود تا به صورت وریدی آنتیبیوتی 
بارداری که دچار عفونت مکرر ادراری میشوند ،الزم است که تا پایان دوران بارداری
آنتیبیوتیک با دوز کم دریافت کنند تا عفونت به نواحی فوقانی دستگاه ادراری و
کلیههاتسرینیابد.
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابنسینا ،در پایان یادآور شد :خانمهای
باردار باید بدانند که اگر عفونت ادراری در دوران بارداری بهموقع تشخیص داده و به
طور کامل درمان شود ،هیچ عارضهای برای بارداری ندارد .اما اگر بهطور مناسب
درمان نشود و عفونت مثانه و کلیه را نیز درگیر کند ،میتواند عوارضی همچون سقط
جنین ،پارگی زودرس کیسه آب و زایمان زودرس را در پی داشته باشد .بنابراین،
ً
خانمهای باردار حتما در ابتدای بارداری باید آزمایش ادرار انجام دهند و در طول
ً
بارداری نیز در صورت بروز عالئم ،حتما به پزشک مراجعه کنند.
متخصص مغز و اعصاب :

اگر این  ۹نشانه را دارید یعنی
زودتر پیر میشوید
برخی از افراد پیش از سن پیری ،دچار پیری فیزیکی میشوند .اگر شما هم
این ۹نشانه را دارید یعنی این موضوع شامل شما نیز میشود و باید در سبک
زندگیخودتجدیدنظرکنید.
 .۱ریزش مو (نه تنها موهای سر)
پیری یکی از دالیل ریزش و کم پشت شدن موها است .گاهی اوقات موها
کیفیت اولیه خود را از دست میدهند و شکننده نیز میشوند .اگر شما پیش
از سن  ۶۰سالگی دچار ریزش مو و سفیدی ناگهانی شدید باید در سبک
زندگی خود بازنگری کنید و به اندازه کافی موادغذایی مفید مصرف کنید.
 .۲ضعف عضالنی شدید
اگر توانایی بلند کردن یک کسیه به وزن  ۱۳کیلوگرم را ندارید شما دچار
ضعف عضالنی هستید .این نشانهای است که عضالت شما زودتر از موعد
بازنشسته خواهند شد .ورزش کنید و برای زندگی خود برنامه روتین ورزشی
بریزید.
.۳کبودیبیشتر
کبودی در بدن به علت پارگی و عدم استقامت کافی رگهای خونی پیش
میآید .اگر بدن شما بدون دلیل و به طور متعدد کبود میشود یعنی عدم
وجود آنزیمها و موادغذایی مفید در بدن .بهتر است به این موضوع اهمیت
دهید؛ زیرا این موضوع در طوالنی مدت ،اثر خود را در افتادگی پوست نمایان
میکند.
 .۴چین و چروک
اگر بیشتر از هم سنهای خودتان چین و چروک دارید این مورد دربارهی
شما هم صدق میکند .برخی افراد به علت نوع و حالت اجزای صورت کمتر
از سنشان نشان داده میشوند ،ولی اگر همان افراد به دالیل گوناگون دچار
پیری زودرس شوند ،در صورتشان چین و چروکهایی بیشتر از سنشان
خواهندداشت.
 .۵میل به ارتباط کمتر با دوستان
وقتی که از شور و شوق جوانی دیگر خبری نیست و ترجیح میدهید با
دوستانتان بیرون نروید و روی کاناپه دراز بکشید یعنی بی حوصله شدید و
از لحاظ روحی رو به کهنسالی میروید .این موضو ع قطعا روی فیزیک شما
نیز اثر خواهد داشت.
 .۶چاقی نامتوازن
وقتی میخواهید شلوار خود را بپوشید ،متوجه میشوید که کمر شلوار
برای شما تنگ شده است ولی قسمتهای پا گشاد است .این موضوع یعنی
چاقی نامتوازن ،یعنی شما هر چه کربوهیدرات و چربی اضافه در بدن داشته
باشید در ناحیهی شکم انباشته میشود .ورزش و برنامه غذایی مناسب از
بهترین راه حلهای این مورد هستند.
 .۷خواب خرگوشی
خواب خرگوشی اصطالحی است که در مورد خوابهای سبک گفته
میشود.یعنیزمانهاییکهنمیتوانیدعمیقبخوابیدودرطولخوابشب
بهدفعاتبیدارمیشوید.
 .۸ریتم زندگیتان کندتر میشود
ریتم غذا خوردن ،راه رفتن و درکل ریتم تمام زندگیتان کند میشود .این
موضوع دالیل متعددی دارد که اولین آن ،ضعف بدنی و عدم توانایی در انجام
کارها به سرعت قبل است.
 .۹پریودهای زودتر از موعد
اگر تاریخهای پریود خود را داشته باشید و دقت کنید ،میبینید که زودتر از
موعد پریود میشوید و دوره بیشتر از پیش طول میکشد ولی کیفیت عملکرد
تصفیه خون به صورت قبل نخواهد بود و خودتان متوجه این موضوع خواهید
شد.

خوراکیهایزمستانکرونایی

ویتامین «دی» ابتال به «ام اس»
را کاهش میدهد

متخصص مغز و اعصاب گفت :استفاده مناسب از ویتامین دی تنها راه پیشگیری
از ام اس است که تاکنون توسط دانشمندان اثبات شده است.
مهران غفاری متخصص مغز و اعصاب درباره عالئم شایع بیماری ام اس گفت:
بیماری ام اس به صورت های مختلف نمایان می شود ولی آنچه شایع است ام اس
بیماری است که عود می کند و از عالئم آن می توان به تاری دید ،ضعف ،عدم تعادل
و اختالل در راه رفتن اشاره کرد که به صورت حمله بروز می کنند و با درمان یا بدون
آن بهبود مییابند  .مدتی بیماری خاموش است و پس از آن می توانیم حمله یا عود
بیماری را داشته باشیم .ام اس در درصد کمی از بیماران به صورت پیشرونده است
ولی معموال یه صورت حمالتی است که بیماری در بین آنها غیرفعال است.
وی درباره تنها راه پیشگیری از ام اس که اثبات شده است گفت :سطح ویتامین
دی باید در بدن مناسب باشد ولی راه های دیگری مثل داشتن رژیم های غذایی
سالم و دوری از غذاهای فست فودی ،انجام ورزش و دوری از استرس برای
پیشگیری از این بیماری توصیه می شود .اما کماکان آنچه اثبات شده جدای از
زمینه های ژنتیکی ،کمبود سطح ویتامین دی در بدن است که می تواند باعث
ایجاد ام اس شود.
متخصص مغز و اعصاب افزود :مصرف ویتامین دی با رعایت پروتکل های وزارت
بهداشت در افراد عادی کافی است اما در بیمارانی که ام اس دارند برای نیازسنجی
باید اول آزمایش شوند.
غفاری درباره نرخ ابتال در دو جنس گفت :در بیماری ام اسی که عود می کند و
خاموش می شود نرخ ابتالی زنان دو تا سه برابر مردان است ولی در نوعی که کتر
شایع است و از ابتدا به صورت پیش رونده خود را نشان می دهد نرخ ابتال در زن و
مرد یکسان است.
وی با تاکید بر اینکه درمان قطعی برای ام اس وجود ندارد گفت :درمان هایی
وجود دارد که بسیار کمک کننده است 27 .سال است که داروهای ام اس ساخته
شده و داروهای قوی تری هم ساخته شده اند که به خوبی این بیماری را به ویژه در
مراحل اولیه کنترل می کنند .سال های شروع بیماری بهترین زمان برای کنترل و
درمان این بیماری است.
متخصص مغز و اعصاب درباره روش های تشخیص ام اس خاطرنشان کرد :باید
حمله ای در بیمار وجود داشته باشد که پزشک مجاب شود وی به ام اس مبتال شده
است .پزشک باید تظاهر بالینی مثل تاری دید ،عدم تعادل داشته باشد ولی اگر
بیمار صرفا عالئم حسی دارد باید توسط پزشک معاینه شود.
یک متخصص گوش ،حلق و بینی مطرح کرد

شایعتریندلیلالتهابگوشمیانی

متخصص گوش ،حلق و بینی با تاکید براینکه شایع ترین دلیل التهاب گوش
میانی ،عفونت است گفت :برای پیشگیری از این بیماری ،دوری از افراد بیمار و
هوای سرد توصیه می شود .محمد اجل لوئیان درباره التهاب گوش گفت :التهاب
گوش دالیل زیادی دارد .شایع ترین دلیل التهاب گوش ،عفونت است که معموال در
کودکان شایع است و با ایجاد عفونتی در بدن منجر به عفونی شدن گوش میانی در
آنها می شود اگرچه ممکن است الله گوش هم التهاب پیدا کند.
وی درباره نشانه ای التهاب گوش اظهار داشت :التهاب گوش در کودکانی که قادر
بهصحبتکردننیستندباگریهوبیقراریوگاهیدستبردنبهسمتگوشهمراه
است .کودکان بزرگتر از درد و ُپری گوش و بی قراری شکایت دارند ولی کودکان در
سن مدرسه اظهار می کنند که درد گوش داشته و در گوششان احساس ُپری دارند.
انسان های بزرگ هم احساس ُپری و درد در گوش و کاهش شنوایی دارند .اجل
لوئیان در ادامه با اشاره به اینکه خارش گوش معموال در کسانی مشاهده می شود
که در گوش خارجی خارش دارند گفت :با تکان دادن الله گوش و استفاده از گوش
پاک کن گوش میانی تحریک شده و التهاب به وجود می آید اگرچه قارچ و عفونت
الله گوش هم می توانند به تنهایی التهاب گوش میانی را ایجادکنند .ولی خارش
گوش به تنهایی به معنی التهاب نیست .خارش گوش می تواند به دلیل حساسیت
به وجود آید .متخصص گوش ،گلو و بینی توصیه کرد :کودکان را در مواجهه با سرما
و ویروس های ناشی از عطسه و سرفه دیگران قرار ندهیم و در بزرگترها هم باید از
مواجهه با ویروس ها ،افراد بیمار و سرما خودداری کنند.این عفونت ها معموال از راه
تنفس وارد بدن می شود که عمده راه ورود آنها حلق و بینی است.
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الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان دردولت تصویب شد؛

پایان یک دغدغه
آغاز
ِ
ِ

قائممقامتولیتمسجدمقدسجمکرانخبرداد

توزیعسههزاربستهمعیشتی
در مناطق محروم

قائم مقام تولیت مسجد مقدس جمکران از اجرای گام پنجم فعالیت قرارگاه
مردمی «گامی به سوی جامعه مهدوی» با توزیع سه هزار بسته معیشتی در مناطق
پیرامون مسجد مقدس جمکران و روستاهای محروم قم خبر داد.
نشست هماهنگی آغاز گام پنجم فعالیت قرارگاه مردمی «گامی به سوی جامعه
مهدوی» ظهر دیروز با حضور محمد کاظم پورامینی قائم مقام تولیت ،ابراهیم
صدوقی معاون خدمات زائرین و جمعی از رابطین این قرارگاه در بخش ها و مناطق
استان قم در سالن جلسات مسجد مقدس جمکران برگزار شد .پورامینی در این
نشست با اشاره به اینکه مسجد مقدس جمکران طالیه دار حرکت جهادی و کمک
مومنانه در ارتباط با فرمایش رهبر معظم انقالب مبنی بر انجام رزمایش مواسات و
کمک مومنانه بود ،اظهار کرد :قرارگاه مردمی گامی به سوی جامعه مهدوی با تدبیر
تولیت مسجد مقدس جمکران در شام نیمه شعبان بالفاصله پس از امر رهبر معظم
انقالب شکل گرفت و با همت خادمین این قرارگاه در طول هفت ماه بالغ بر  70تن
گوشت و بیش از  600هزار پرس غذای گرم در قم و دیگر استان های کشور توزیع
شده است .قائم مقام تولیت مسجد مقدس جمکران نیز در این نشست با اشاره به
اینکه گام پنجم فعالیت این قرارگاه در ایام فاطمیه و سالگرد شهادت سردار رشید
اسالم حاج قاسم سلیمانی ،ابومهدی المهندس و یاران شهیدشان عملیاتی می
شود،ابرازکرد:باشیوعکروناوبهبرکترهنمودهایمقاممعظمرهبریروحهمدلی
و مواسات و کمک مومنانه در جامعه شکل گرفت و بار دیگر جلوه هایی از کمک های
مردم به جبهه های دفاع مقدس را برای ما تداعی کرد .وی با اشاره به اینکه در عصر
ظهور همدلی به اوج می رسد و همه در باب مواسات از هم سبقت میگیرند ،گفت:
ما به عنوان کسانی که در یک جامعه منتظر زندگی می کنیم باید بتوانیم جلوه هایی
از آن جامعه موعود را در زمان خودمان به نمایش دربیاوریم که این کار نیازمند تمرین
و ممارست است و رزمایش مومنانه بهترین بستر برای این تمرین و آمادگی یافتن
برای ظهور حضرت حجت (عج) است .پورامینی با اشاره به اینکه محموله های
زیادی در قالب قربانی برای سالمتی امام زمان(عج) با کمک مردم تهیه و به اقصی
نقاط این کشور برای اهدا به آسیب دیدگان از کرونا و محرومان ارسال شد ،بیان
کرد :در گام پنجم فعالیت قرارگاه بالغ بر 3هزار بسته معیشتی شامل گوشت ،برنج و
برخی اقالم غذایی توسط معتمدین این مسجد و با همکاری ائمه جماعات مساجد
و ائمه جمعه بخش ها ،در نقاط پیرامونی مسجد مقدس جمکران و روستاهای
استان قم توزیع شد .وی درپایان با تاکید بر اینکه تکریم مومنان در اعطای این بسته
هایتبرکیبایدبهبهترینشکلصورتگیرد،خاطرنشانکرد:امیدواریمبامشارکت
خیرین بتوانیم این حرکت ارزشمند را به صورت مستمر ادامه داده و در گام بعدی،
دیگر نقاط کمتر برخوردار شهر قم را نیز پوشش دهیم.
مدیرعاملجمعیتهاللاحمراستانقم:

 ۲۰۰هزار قمی از خدمات طرح ملی
ناظرانسالمتبهرهمندشدند

مدیرعامل جمعیت هالل احمراستان قم گفت :طرح ملی ناظران سالمت
از ابتدای آذرماه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و با هدف نظارت بر رعایت
پروتکلهای بهداشتی اصناف استان آغاز شد که از  ۱۲آذر الی  ۱۰دی ماه سال
جاری  ۲۰۰هزار و  ۳۶نفر از خدمات این طرح بهرهمند شدهاند.
محمدرضابهرامیاظهارکرد:طرحملیناظرانسالمتدرقالبطرحشهیدحاج
قاسمسلیمانیدرراستایاهدافوبرنامههایجمعیتهاللاحمرانجاممیشود.
وی ادامه داد :در این طرح بیماریابی سریعتر ،قرنطینه کردن افراد مبتال و حمایت
معیشتیبهمنظورمدیریتوکنترلاپیدمیکووید ۱۹بهشیوهمحلهوخانوادهمحور
مبتنی بر برنامه «هرخانه یک پایگاه سالمت» در سراسر استان قم از ابتدای آذرماه
کار خود را آغاز کرده است .بهرامی افزود :این طرح طی یک همکاری مشترک با
وزارت بهداشت و سازمان بسیج مستضعفین همزمان با سراسر کشور در حال
اجراست .مدیرعامل جمعیت هالل احمر قم تصریح کرد :طرح در زمینه کنترل
و نظارت بر حسن اجرای پروتکل های بهداشتی در راستای صیانت از سالمت
هموطنان و قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا برنامه ریزی شده است .بهرامی بیان
کرد :در طرح ناظران سالمت  ۲هزار و  ۷۲۹مورد بازرسی صنفی از  ۱۲آذر الی
 ۱۰دی ماه سال جاری صورت گرفته است .وی افزود :افزون بر  ۲۵۰نفر از جوانان،
امدادگران و داوطلبان در قالب هزار و  ۴۶۴تیم فعال در روز و یکهزار و  ۴۲۶ساعت
که در مجموع  ۲هزار و  ۸۲۶نفر روز می شود از اعضا ا خواهران و برادران به همراه
کارشناسان بهداشت از واحدهای صنفی و اماکن مختلف دیگر بازدید و بر رعایت
پروتکلهایبهداشتینظارتداشتهاند.
 ۱۱هزار قمی از طرح آمران سالمت بهره مند شدند
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان قم همچنین از بهرهمندی  ۱۱هزار نفر
در طرح آمران سالمت و غربالگری جمعیت هالل احمر استان قم در حرم حضرت
معصومه(س) از  ۲۸آذر الی  ۱۱دی ماه سال جاری خبر داد .بهرامی با اعالم این
خبر گفت :طرح آمران سالمت با شعار «جامعه را به رعایت پروتکلهای بهداشتی
میکنیم»باهدفراهنماییبهافرادیکهپروتکلهایبهداشتیرارعایتنمیکنند،
توصیه و تاکید به حفظ فاصله اجتماعی ،امر به رعایت نکات بهداشتی با حفظ
احترام به شأن و منزلت انسانی به منظور کمک به سالمت جامعه که از مهمترین
وظایف آمران سالمت است اجرا شد .مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان قم
تصریح کرد :در این طرح  ۵۶نفر روز از جوانان و داوطلبان هالل احمر اعم از ۲
خواهر و  ۲برادر در هر روز به مردم خدمترسانی کردند.
رییس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان قم اعالم کرد

افزایشاستقبالسرمایهگذارانبرای
فعالیتهایتولیدی

رییسسازمانصنعت ،معدنوتجارتاستانقمگفت:باوجودفشارهایاقتصادی
ناشیازتحریمهایظالمانهوشیوعویروسکرونا،رصدوضعیتفعالیتبخشتولیدو
اشتغال استان در حوزه صنعت طی سال جاری نشان از استقبال سرمایهگذاران دارد.
محمود سیجانی بیان کرد :صنعت قم طیسالهای اخیر مسیر رو به رشدی را طی
کرده و اکنون آماده است تا در زمینه تامین انواع محصوالت راهبردی مورد نیاز کشور،
ظرفیتهای تولیدی خود را گسترش دهد .وی افزود :در همین رابطه برای استفاده
حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی بهمنظور گسترش توانمندیهای بخش تولید
استان،فرصتهایسرمایهگذاریدرحوزههایمتنوعصنعتقمشناساییوبهفعاالن
ی معرفیشده است .وی ادامه داد :همچنین با راهاندازی مرکز شبانهروزی
اقتصاد 
فوریتهای بررسی مشکالت واحدهای تولیدی و طرحهای سرمایهگذاری استان
و تسهیل امور در این بخش ،بسترهای الزم برای حضور سرمایهگذاران عالقهمند به
فعالیتهای صنعتی در قم بیشازپیش فراهم شدهاست .سیجانی گفت :همراستا
با راهبرد جهش تولید ،روند بهرهبرداری از واحدهای جدید صنعتی در قم طی سال
جاری با مشارکت بخش خصوصی بدون توقف ادامه یافت و بیش از صد واحد طی
این مدت وارد مدار تولید شد .وی بیان کرد :قم به دلیل داشتن موقعیت گردشگری
زیارتی و لزوم تامین مایحتاج زائران و همچنین نزدیکی به عمده بازارهای مصرف
کشور  ،موقعیت مطلوبی برای تولید انواع محصوالت صنعتی با قابلیت رقابتپذیری
باال در بازار دارد که این مزیت موجب استقبال گسترده سرمایهگذاران برای فعالیت در
بخشهای تولیدی استان شده است.
معاون سالمت ،اصالح و تربیت زندان های قم :

ورزش در زندان های قم توسعه مییابد

معاون سالمت ،اصالح و تربیت زندان های قم از امضای تفاهم نامه با اداره کل
ورزش و جوانان برای توسعه ورزش در زندان های قم خبر داد.
حجت االسالم حسین بنیادی اظهارداشت :در چرخه اصالح و تربیت زندانیان
موضوعورزشبهخصوصورزشهمگانیتاثیربسیارمطلوبیدرسالمتیجسمی،
روحی و روانی زندانیان دارد به همین علت یکی از الویت های حوزه اصالح و تربیت
در زندان ها نگاه مثبت و اجرایی به مبحث ورزش در زندان ها است.

گزارش از :فاطمه دهقان نیری
الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پس از تصویب در دولت به
بهارستان میرود تا چشم امید زنانی که فرود آمدن تازیانههای خشونت بر جسم و
روحشان را با سکوت پاسخ میدهند ،روشن کند.
در میان خبرهای آلودگی هوا و کرونا ،خبر تصویب الیحه حفظ کرامت و حمایت
از زنان در برابر خشونت لبخندی بر لب ها نشاند ،الیحهای که با ضمانت اجرایی که
دارد قرار است از بار ترافیکی راهروهای دادگاه بکاهد و درون و بیرون چهاردیواری
خانه فضای امن و مطمئنی برای زنان بسازد.
شایع ترین نوع خشونت علیه زنان ،خشونت اعمال شده توسط شریک زندگی،
پدر یا برادر و به عبارتی نزدیکانی است که چیزی جز امنیت و آرامش از آنان توقع
نمی رود؛ رفتارهای خشم آلودی که در جمع یا در خفا رخ می دهد و با تهدید ،سلب
مطلق اختیار یا آزادی همراه است که در مواردی به خیانت و قتل خاتمه می یابد.
با توجه به همین شرایط و افزایش همسرآزاری و خشونت خانگی بود که معاونت
امور زنانو خانواده ریاست جمهوری ردولت یازدهم ،روندبررسیالیحه تامین امنیت
زنان در برابر خشونت را که در دولت دهم متوقف شده بود در دستور کار قرار داد و
در دولت دوازدهم پیگیر آن شد تا سرانجام پس از اصالح از سوی قوه قضاییه و تغییر
نام به «الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در دولت تصویب شد.
تیر خالص الیحه بر سلب کنندگان امنیت
با اجرای الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت ،دستگاه قضایی
ت خانگی ،مجازات کیفری تعیین کند .ضمن
قادر خواهد بود برای عامالن خشون 
ی پردازد و آنطور که در چند مرحله
اینکه این الیحه فقط به ابعاد کیفری موضوع نم 
ی کوشد تا بنیان خانوادهها را از طریق آموزش و فرهنگ
از پیشنویس آن آمده ،م 
ش ها ،امنیت برای زنان و کودکان در خانه تامین
سازی تحکیم بخشد و اگر با این رو 
نشد ،مردان خشن را به مجازات برساند.
موضوعی که مرضیه قاسمپور تحلیلگر الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در
برابر خشونت و از نخستین دبیران کارگروه بررسی های حقوقی این الیحه در دولت
یازدهم در گفت وگو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا به آن اشاره کرد و یادآور
شد :این الیحه بعد از فراز و نشیب و جرح و تعدیل های فراوان ،اسفند  ۹۵از معاونت
وقت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دولت و بعد از آن ابتدای سال  ٩٦به
قوه قضاییه برای اعالم نظر قضائی ارسال شد .وی افزود :البته سابقه و تاریخچه
تدوین الیحه از  ۱۰سال تالش های تحقیقاتی و پژوهش های کاربردی ،بنیادی و
آماری حکایت دارد یعنی از واپسین روزهای  ۸۹که در راستای تدوین الیحه قانون
منع خشونت علیه زنان در ابعاد و انواع مختلف اعم از خانگی ،روانی ،اجتماعی،
اقتصادی و خشونت های ناظر بر محیط کسب و کار و اشتغال توسط اندیشمندان
حوزه های مختلف علمی و دانشگاهی و فقهی صورت گرفت .به گفته قاسمپور،
رفتارهای خشن صدمه زننده ناشی از باورهای عرفی و آداب و رسوم سنتی از قبیل
ازدواج های زود هنگام و اجباری و انواع شایع دیگر این معضل فراگیر اجتماعی هم
از دیگر مواردی است که این الیحه بر آن اذعان دارد و تعریف رسمی از خشونت و
وجوه و قلمروهای متعدد آن را معین کرده است .تحلیلگر الیحه تامین امنیت زنان
در برابر خشونت با تاکید بر این که در این الیحه ،انواع متنوعی از ضمانت اجرای
کیفری برخوردار از خصیصه های بازدارندگی و پیشگیرانه وجود دارد ،گفت :این
ضمانت اجرای کیفری ،به منظور مهار و کنترل سطح کمی و کیفی گونه های
مختلف خشونت نسبت به زنان پیش بینی شده است .ضمن این که الیحه تامین
امنیتزنانعالوهبرتعریفوتبیینساختاروتشکیالتیگسترده،وظایفوماموریت
های عدیده فرهنگی ،آموزشی ،اجرایی و تقنینی برای دستگاه های مجری ،برنامه
ریز و سیاست گذار نیز در نظر گرفته است .وی افزود :حال باید منتظر ماند و دید پس
ازارجاعاینالیحهبهمجلس،ازنظرشکلیوساختاریچهاصالحاتیدرکمیسیون
های ذیربط مجلس اعمال می شود.
موارد بازدارنده الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت
چیست؟
معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده رییس جمهوری روز
یکشنبه با اعالم خبر تصویب این الیحه در دولت در صفحه توییتر و تلگرام خود ،با
بیان اینکه این الیحه شامل  ۵۸ماده و پنج فصل تعاریف و کلیات ،نظارت بر اجرای
قانون ،وظایف دستگاههای اجرایی ،جرایم و مجازاتها و آیین دادرسی است ،به
مواردی از آن اشاره کرد که حکایت از بازدارندگی مناسب الیحه حفظ کرامت و
حمایت از زنان در برابر خشونت دارد.
از جمله این موارد اینکه هر رفتاری که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر
یا نوع رابطه مرتکب ،بر زن واقع و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا
شخصیت ،حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی های قانونی وی
شود ،به عنوان خشونت تلقی خواهد شد.
تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت از سوی
وزارت دادگستری ،با هدف حمایت از این قشر در مواردی نظیر پرداخت تفاضل
دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت

انجام قصاص ،توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند و نیز تأمین هزینه های درمانی،
آموزش مهارت های زندگی و شغلی در طول مدت حبس برای زنان زندانی ...مورد
دیگری است که در الیحه آمده است.
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است ضمن تقویت و گسترش
مراکز تخصصی بهداشتی ،درمانی ،مشاوره ای و روانپزشکی برای زنان و تربیت و
تأمین نیروهای متخصص در این زمینه ،پذیرش و درمان فوری زنان خشونت دیده یا
در معرض خشونت و انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زن خشونت دیده یا در
معرض خشونت به مراکز اورژانس اجتماعی و دیگر مراکز حمایتی را در رأس برنامه
های خود قرار دهد.
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلف است نسبت به ایجاد واحد ویژه
تأمین امنیت زنان در کالنتری ها ،اختصاص کالنتری های ویژه با بکارگیری پلیس
زن ،تأمین و تربیت نیروهای متخصص ،شناسایی کانون های عمومی آسیب زا و پر
خطر در حوزه خشونت علیه زنان و  ...اقدام کند.
پرداخت تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم
زن مقتول جهت انجام قصاص ،توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند.
هرگاه مردی بر خالف تمایل زنی با ارسال پیام ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله
سامانه های مخابراتی ،فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی
وی شود ،به جزای نقدی درجه  ۷محکوم می شود و در صورتی که پیام ها و تصاویر
ارسالی مستهجن باشد ،به جزای نقدی درجه  ۶و در صورت تکرار به جزای نقدی
درجه  ۵محکوم می شود.
هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا
همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری کند ،به
حبس یا جزای نقدی درجه  ۷محکوم می گردد.
اگر مردی با علم به اینکه زنی در علقه زوجیت دیگری است ،با وعده ازدواج به وی
پیشنهاد طالق دهد ،به حبس درجه  ۷و چنانچه منتهی به طالق گردد ،به حبس
درجه  ۸محکوم می شود .الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت
پس از طی مسیری  ۱۰ساله ،در حال نزدیک شدن به ایستگاه آخر و آغاز پایان یک
دغدغهاست.امیدکهباتدبیرقوههایمجریه،قضاییهومقننهدرتصویباینالیحه،
سایه خشونت و تخریب از سقف دودی زندگی های امروزی رخت بربندد و امنیت و
آرامش بنیان خانواده را هر روز محکم تر کند.
بر اساس ماده  ۱۹قانون مجازت اسالمی ،مجازاتهای تعزیری به هشت درجه
تقسیممیشود:
** درجه ۵
 حبس بیش از دو تا پنج سال جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ( )۸۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا یکصد و هشتادمیلیون ( )۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
 محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا ۱۵سال ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی** درجه ۶
 حبس بیش از  ۶ماه تا دو سال جزای نقدی بیش از بیست میلیون ( )۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا هشتاد میلیون( )۸۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
 شالق از  ۳۱تا  ۷۴ضربه و تا  ۹۹ضربه در جرائم منافی عفت محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ماه تا پنجسال انتشار حکم قطعی در رسانهها ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقیحداکثر تا مدت پنج سال
 ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثرتا مدت پنج سال
 ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تامدت پنج سال
** درجه ۷
 حبس از  ۹۱روز تا  ۶ماه جزای نقدی بیش از  ۱۰میلیون ( )۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا  20میلیون( )۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
 شالق از  ۱۱تا  ۳۰ضربه محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ماه** درجه ٨
 حبس تا سه ماه جزای نقدی تا  ۱۰میلیون ( )۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال شالق تا  ۱۰ضربهاین ماده قانونی دارای تبصره های ذیل است:
تبصره  - ١موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای
تبعی ذکر شده است.
تبصره  - ۲مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن
منطبق با درجه باالتر باشد ،از درجه باالتر محسوب می شود.
تبصره  - ۳درصورت تعدد مجازاتها ،مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان
تشخیص مجازات شدیدتر ،مجازات حبس مالک است .همچنین اگر مجازاتی با
هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت
محسوبمیشود.
تبصره - ۴مقررات این ماده و تبصرههای آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است
و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره  - ۵ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به
کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده ( )۲۰خارج
و در مورد آنها برابر ماده ( )۲۱۵این قانون عمل خواهد شد .در هر مورد که حکم
به مصادره اموال صادر میشود باید هزینههای متعارف زندگی محکوم و افراد تحت

ضربه ای که کرونا به زنان سرپرست خانوار زد

از فشار اقتصادی تا آسیب های روحی و اجتماعی
«عالیه شکر بیگی» ،جامعه شناس میگوید :بیشتر
مشکالت زنان سرپرست خانوار از نوع اقتصادی است که به
تبع آن فشار روحی و روانی بر آنها وارد میکند و بر توانایی و
عملکردآنهانیزتاثیرمیگذارد.حمایتمالیوتوانمندسازی
زنان با محوریت اشتغال میتواند بهترین راهکار در شرایط
کروناییباشد.
شکربیگی در خصوص زنان سرپرست خانوار گفت :بطور
کلی زنان سرپرست خانوار به کلیه زنان بیوه ،مطلقه ،زنان
خود سرپرست و زنان سالمند تنها و همچنین زنانی که
همسرانشان معتاد ،زندانی و یا از کار افتاده هستند ،اطالق
میشود.
وی افزود :زنان سرپرست خانوار بر اساس شغل به چند
دسته نقسیم میشوند .یک :زنان سرپرست خانواری که در
فضای دولتی شاغل و یا کارمند رسمی هستند و دوم زنانی
که به شکل قرار دادی کار میکنند.
این استاد دانشگاه گفت :در شرایط کرونایی طبیعتا
وضعیتگروهدوم،چندانمساعدنبودهوبهلحاظاقتصادی
فشار مضاعفی بر این زنان وارد شده است.
شکر بیگی در خصوص مسائل و مشکالت زنان سرپرست
خانوارگفت:بیشترمسائلومشکالتزنانسرپرستخانوار
ازنوعاقتصادیاستکهخودفشاراقتصادینیزبهتبعفشار
روحی و روانی بر آنها وارد میکند و این فشار روحی و روانی نیز
به نحوی بر توانایی ،کارایی و عملکرد آنها تاثیر میگذارد .به
عالوه بیشتر انحرافات ،مشکالت و آسیبهایی که در حوزه

زنان مشاهده میشود نیز ناشی از همین فشار اقتصادی
است.
وی افزود :عالوه بر مشکالت اقتصادی ،باید مسایل و
مشکالت اجتماعی و فرهنگی را نیز افزود .نگرش نامناسب
اطرفیاننسبتبهاینزنانوانگزنیهاینابجاوعدماعتماد
و اطمینان به آنها بر احساس تنهایی ،انزوا و افسردگی آنها
دامن میزند و احتمال گرفتار شدن آنها در دام افراد فرصت
طلب و سودجو را بیش از پیش به همراه میآورد.
تعداد زنان سرپرست خانوار در حال ازدیاد است
شکر بیگی در خصوص تعداد خانوارهایی که زنان
سرپرست آنها هستند،گفت :در یک نگاه اجمالی بر
سرشماری سال  ۱۳۹۵تعداد کل خانوارهای زن سرپرست
در کشور چیزی حدود  ۳میلیون و ۶۵هزار نفر بودکه تقریبا
 ۱۲. ۶درصد از کل خانوارها را تشکیل می داد .وی گفت:
این نسبت در سرشماری سال  ،۱۳۹۰حدود  ۱۲.۱درصد
بوده به عبارتی تعداد خانوارهای زن سرپرست نسبت به کل
خانوراها در طی  ۵سال حدود  ۵درصد رشد کرده است.
احساس بی قدرتی ناشی از چرخه فقر
شکربیگی در خصوص وضعیت زنان سرپرست خانوار
در شرایط کرونا گفت :در شرایط کرونایی با توجه به تعدیل
برخی مشاغل و نیز از رونق افتادن پارهای از کسب و کارها
طبیعتا این گروه از زنان با مسائل و مشکالت بسیاری رو به
رو شدهاند و همین امر منجر به ایجاد نوعی چرخه فقر در
میان آنها شده است .از طرفی گسترش مسایل و مشکالت

اقتصادی این دسته از زنان سبب شده آنها نسبت به گذشته
بیش از پیش احساس بی قدرتی کنند.
وی ادامه داد :زنان سرپرست خانوار به طور کلی از سطح
سواد نسبتا کمتری به مردان برخوردارند و همین امر باعث
میشود در شرایط کرونایی ،برای ایجاد شغل و درآمدزایی
بیشتر با مشکل مواجه شوند .از طرفی در بعضی موارد شاهد
هستیم در برخی از سازمانهایی که کارآفرینیهایی برای
این افراد وجود داشته اکنون به دلیل شرایط ناشی از کرونا و
تحریمهااینامکانبرایآنهامهیانباشد.
راهکارهایی از جنس حمایت مالی و توانمند سازی
شکربیگی در این خصوص که در دوران کرونا برای زنان
سرپرست خانوار چه کارهایی میتوان انجام داد ،گفت:
به نظر من اینکه زنان سرپرست خانوار حمایت مالی شوند
خوب است؛ اما باید به نوعی در جهت توانمندسازی آنها نیز
اقدام شود .در واقع توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست
خانوار با محوریت اشتغال برای دوران پسا کرونا نیز میتواند
ادامه دار باشد .وی گفت :آموزشهای مهارت زا کار آفرینی،
تجارت خانگی علی الخصوص در این شریط میتواند در
تقویتاقتصادیزنانسرپرستخانوارموثرباشدوهمچنین
به آنها احساس اعتماد به نفس و قدرت دهد .شکر بیگی
افزود :راه اندازی تعاونیهایی تولیدی زنان سرپرست خانوار
میتواندبهترینراهکارتوانمندسازیزناندرشرایطکرونایی
باشد و البته این راهکارها را میشود در دوران پسا کرونا هم
ادامه داد و از آنها بهرهمند شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر قم :

خودروهای سوخت رسان سیار در قم
فعال می شوند

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر قم از فعال شدن
خودروهایسوخترسانسیاردراینشهرخبرداد.
روح الله امراللهی در نشست دیروزاین شورا با اشاره به تشکیل شرکت های سوخت
رسان در بسیاری از کالنشهرها بیان داشت :این شرکت ها ،امکان جدیدی برای
سوخت رسانی به شهروندان به صورت تلفنی و اینترنتی ایجاد کرده اند.
روح الله امراللهی اضافه کرد :در این زمینه ،شرکت های بخش خصوصی در قم
پذیرفتهاندکهبرایتثبیتاینموضوعدربینمردمشهر،نرخخدماتاندکیرانسبت
بهدیگرکالنشهرهادریافتکنند.
وی افزود :بر این اساس ُم ّ
قرر شد با این که دستمزد خدمات سوخت رسانی تا سقف
 10لیتر در برخی از کالنشهرها تا  12هزار تومان است ،اما این دستمزد برای قم و در
محدوده داخل شهر با مبلغ 6هزار تومان آغاز شود.
امراللهی گفت :البته این دستمزد برای سوخت رسانی  11تا  60لیتر در محدوده
داخل شهر ،مبلغ 15هزار تومان خواهد بود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر همچنین بیان داشت :این
کمیسیوندرعینحالمقررکردتامبلغ 500هزارتومانبهصورتماهیانهبرایبهای
خدمات هر خودرو سوخت رسان به شرکت تاکسیرانی واصل شود تا آن خودرو بتواند
در این موضوع خدمت رسانی کند.
وی با بیان این که خودروهای سوخت رسان اینترنتی دقیقا برای همین موضوع و
توسط شرکت های دانش بنیان طراحی شده اند اذعان کرد :شهرداری موظف است
در این زمینه ،استعالم های روزآمد را از شرکت نفت اخذ کند.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهرقم با اشاره به صدور پروانه اشتغال
دراین موضوع و از سوی شهرداری بیان داشت :به هر حال این موضوع ،مسئله
ای مهم است و اگر علت حوادث احتمالی برای این خودروهای حمل سوخت ،به
شهرداری منتسب شود ،آن گاه ادامه امر مشکل ساز خواهد شد و از این رو شاید الزم
باشد تا بحث افزایش بیمه ها در این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
حسین اسالمی افزود :نکته دیگر هم ضرورت ثبت قیود خدمات در ازای اخذ مبلغ
ماهیانهازاینخودروهاست.
همچنین عضو دیگر شورای اسالمی شهرنیز در این باره پیشنهاد داد تابه جای اخذ
ماهیانه  500هزار تومان از این خودروها ،مبلغ  200هزار تومان بر اساس الیحه اولیه
شهرداری دریافت شود.
حجت االسالم سید محمد آتش زر ادامه داد :ماشین سوخت رسان ،عمال یک پمپ
بنزین ّ
سیار هستند و از این رو باید مجوزهای الزم را از شرکت نفت داشته باشند.
علیرضا احمدی به عنوان عضو دیگر شورای اسالمی شهر نیز در این باره تصریح
کرد :نوع قرارداد منعقده در این موضوع باید به گونه ای باشد که شهرداری در حوادث
احتمالی،مقصرشناختهنشود.
و اما معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم هم در ادامه این نشست عنوان کرد:
بحث های ایمنی این مسئله در حوزه شهرداری نیست و بدیهی است که شهرداری
پس از اخذ استعالم های الزم ،پروانه فعالیت را صادر خواهد کرد.
عباس ذاکریان ادامه داد :فعالیت خودروهای سوخت رسان سیار اینترنتی در
قم با سه دستگاه آغاز خواهد شد .در نهایت الیحه اخذ مجوز تعرفه خدمات بهای
خودروهای سوخت رسان سیار اینترنتی و صدور پروانه اشتغال برای رانندگان این
خدمات بر اساس نظر نهایی کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر قم
به تصویب اعضای این شورا رسید.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم:

بیش از  ۹هزار قمی آموزش های مهارتی
رافراگرفتند

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم از ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای به بیش
از  ۹هزار جوان قمی و جویندگان کار در  ۹ماهه اول سال جاری خبر داد.
محمود تقی پور ضمن اشاره به اهم فعالیتها و عملکرد آموزشی این اداره کل و
مراکز آموزشی تابعه در ۹ماهه نخست سال جاری گفت ۹ :هزا ر و  ۳۶۶نفر در قالب
 ۱میلیون و  ۵۶۰هزار و  ۵۹نفر ساعت در نه ماهه اول سال جاری در بخش دولتی و
آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای این استان از آموزشهای فنی و حرفه ای بهره مند
شدند که این آموزشها در سه بخش صنعت ،خدمات و کشاورزی به متقاضیان ارائه
شده که عمدتا در حوزه های فنی و تخصصی می باشد.
تقی پور بیان داشت  :از مقدار آموزش های یادشده  ۶هزار و  ۱۷۶نفر در بخش
دولتی شامل آموزش درپادگان ،آموزش در زندانهای استان ،آموزش در صنایع و
اصناف ،آموزش جوار دانشگاه ،آموزش در روستاها و آموزشهای ثابت در مراکز ۸
گانه آموزشی و  ۳هزارو  ۱۹۰نفر در آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای استان قم
(در  ۲۳۶آموزشگاه خصوصی دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)
آموزش های مهارتی را فرا گرفته اند .مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ضمن ابراز
خرسندی از استقبال جوانان از این آموزشها در شرایط کنونی کشور با وجود شیوع
ویروس کرونا در آموزشگاه های آزاد افزود  :از تعداد فراگیران آموشهای مهارتی تعداد۱
هزار و  ۵۱۸نفر زن و  ۱هزار و  ۶۷۲نفر مرد بوده اند.
وی اظهارداشت :آموزش های بخش خصوصی در  ۱۰۷حرفه آموزشی از زیر
مجموعه  ۲۰رشته آموزشی از قبیل فناوری اطالعات ،مراقبت و زیبایی ،طراحی و
دوخت ،امور مالی و بازرگانی ،عمران ،برق ،گردشگری ،مکانیک ،معدن ،مخابرات و
الکترونیک ،صنایع دستی ،خدمات آموزشی و بهداشت و ایمنی و  ...از ابتدای سال
جاری تاکنون در آموزشگاه های آزاد استان برگزار شده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان بیان داشت :با توجه به ماهیت آموزش های
فنی و حرفه ای که موجب فراگیری مهارت یا ارتقاء مهارتها می گردد ،نقش به سزایی
نیز در کاهش نرخ بیکاری دارند.
وی افزود :دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی بر اساس آمار های موجود
سهم قابل توجهی از ظرفیت مراکز آموزش فنی و حرفه ای این استان را به خود
اختصاص داده اند .مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان توانمند سازی افراد فاقد
مهارت و ارائه آموزش های مهارتی در راستای یاری رساندن به ایجاد اشتغال پایدار
در جامعه و حفظ آن در جامعه شغلی کشور را مهمترین رسالت سازمان آموزش فنی
و حرفه ای کشور برشمرده و ضمن اشاره به بازار محور بودن اغلب آموزش های فنی
و حرفه ای استان بیان کرد :خصیصه این آموزش ها ،نوعی پرورش "کارآفرین" است
 ،به این معنی که افراد پس از کسب مهارت و دانش فنی ،قادر به کسب فرصتهای
شغلی مناسبی خواهند بود و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد نمایند .وی در پایان با
اشاره به خدمات الکترونیکی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای متقاضیان
گفت :متقاضیان ثبت نام در دوره های آموزش فنی و حرفه ای می توانند با مراجعه به
پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به آدرس ، www.portaltvto.irدفترچه
راهنمای ثبت نام در دوره ها را دریافت و در دوره های آموزشی شرکت نمایند.
درجلسه شورای اسالمی شهر قم :

متمم بودجه 99قطار شهری قم
به تصویب رسید

شورای اسالمی شهر قم متمم بودجه سال جاری قطار شهری قم را به تصویب
رساند .الیحه اخذ ّ
مجوز متمم بودجه سال  1399قطار شهری قم از دستورجلسه
های یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم بود
که دیروز برگزار شد .رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای
اسالمی شهر قم در این باره بیان داشت :پیشنهاد افزایش این بودجه از  7میلیارد و
 200میلیونتومانبه 7میلیاردو 800میلیونتومانبراساسافزایشتعدادنیروهای
شرکتی برای افتتاح فاز یک خط یک مترو قم بوده است .مجید اخوان افزود :این
مطلب البته دارای ابهاماتی بود ،ولی در نهایت با موافقت اعضای کمیسیون رو به رو
شد.همچنینزینالعابدینقراچورلوبهعنوانعضودیگرشورایاسالمیشهردراین
موضوعاظهارکرد:بایدگفتدراینمسئلهعمالشاهدجذبنیروهایجدیدهستیم
و باید در این زمینه تصمیم گیری شفاف صورت گیرد.
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شفافیتبودجهچگونهارزیابیمیشود؟

بودجه کشور چقدر شفاف است؟

یکی از رویکردهای بررسی بودجه ،تحلیل شفافیت ،نظارت و مشارکت مردمی
در فرآیندهای مرتبط با آن است .در واقع انتشار عمومی و رایگان اسناد کلیدی
بودجه ،نظارت نهادهای مالی مستقل بر آن و مشارکت مردمی در فرآیندهای
مرتبط با مهمترین سند مالی کشور ،میتواند درجه شفافیت بودجه را مشخص
کند.
هر سال همزمان با تقدیم الیحه بودجه به مجلس ،کارشناسان با رویکردهای
گوناگونی به تحلیل بودجه میپردازند .در سالهای گذشته ،موضوع اصالح
ساختاری بودجه به کانون اصلی تحلیلهای بودجه تبدیل شده است .محورهایی
مانند وابستگی کشور به نفت ،اندازه دولت در اقتصاد و آثار بودجه بر شاخصهای
کالناقتصادینیز محورهایی هستند کهبهصورت مستمر مورد توجهکارشناسان
قرارمیگیرند.
با این حال ،پیش از انجام هر تحلیلی درباره بودجه ،الزم است اطالعات الزم و
کافی برای انجام این بررسیها در دسترس باشد .در واقع تحلیل بودجه تنها زمانی
به درستی امکانپذیر است که اطالعات مربط با آن از مرحله تدوین تا ارزیابی در
بازههای زمانی مشخص بهصورت عمومی منتشر شود ،قابل نظارت باشد و در
نهایت با مشارکت آحاد جامعه به تغییراتی در راستای بهبود عملکرد ،در آن اعمال
شود.بنابراینمیتوانشفافیترابهعنوانیکیازرویکردهایتحلیلبودجهدرنظر
گرفت.
شفافیت،مشارکتمردمیونظارتبربودجهیکیازرویکردهایبررسیمهمترین
سند مالی کشورهاست که مورد توجه سازمان بینالمللی همکاریهای بودجهای
( )IBP- International Budget Partnershipقرار گرفتهاست.
اهمیت این رویکرد از آنجایی است که بودجه نه تنها سند مالی دولتها،
بلکه یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی بوده که دولتها در اختیار دارند

و دسترسی آحاد جامعه به منابع عمومی ،رفع نابرابری و کاهش فقر به آن
وابسته است.
پیمایش بودجه باز از سال  ۲۰۰۶به ارزیابی سه شاخص درباره بودجه عمومی
کشورها یعنی «شفافیت»« ،نظارت» و «مشارکت مردم» میپردازد و از معیارهای
پذیرفت ه شده بینالمللی که مورد تأیید سازمانها و نهادهایی مانند بانک جهانی
( ،)IMFسازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،سازمان بینالمللی مؤسسههای
عالی حسابرسی ( )INTOSAIو سازمان اقدام شفافیت مالی ( )GIFTاست
استفادهمیکند.
شفافیتبودجهچگونهارزیابیمیشود؟
پیمایش « بودجه باز » ،ابزاری را برای دولتها و فعاالن جامعه مدنی فراهم
میکند تا مشخص شود کجا و چگونه شفافیت بودجه ،مشارکت عمومی در
فرآیند بودجه و نظارت بر بودجه قابل بهبود است .بر این اساس ،پرسشنامهای
ً
شامل  ۲۸۸پرسش به متخصصان بودجه و مالیه عمومی که عموما افراد مستقل
یا دانشگاهی هستنند ،داده میشود تا ارزیابی خود از درباره بودجه را با توجه به
واقعیتهایکشورشانازبینگزینههاانتخابکنند.
 ۸۳پرسش بدون امتیازدهی و برای کمک به پژوهشگران در تکمیل پرسشنامه
استفاده میشود و  ۱۴۹پرسش برای برای ارزیابی امتیاز و رتبه کشورها درباره
میزان دسترسی عمومی اطالعات بودجه ،فرصت¬های حضور مردم برای
مشارکت در فرایند بودجه و نقش قوه مقننه و مؤسسههای عالی حسابرسی مورد
استفادهقرارمیگیرد.
 ،IBPایران را در گزارشهای خود مورد مطالعه قرار نمیدهد ،اما اندیشکده
سیاستگذاری اقتصادی تهران با روششناسی مشابه ،امتیاز و رتبه ایران را
برای سال  ۲۰۱۷ / ۱۳۹۶محاسبه کرده که وضعیت کشورمان در سه شاخص

وزیر صمت اعالم کرد

واردات ۱۶میلیونتنکاالیاساسیبهکشور

ت مردمی و نظارت بر بودجه با دیگر کشورها قابل مقایسه است.
شفافیت ،مشارک 
شفافسازیباانتشارعمومیاسنادکلیدیبودجه
شاخص شفافیت بودجه بر دسترسی عمومی به اطالعات بودجه تمرکز دارد.
نقش و اثربخشی نظارت بر بودجه توسط قوه مقننه و نهادهایی حسابرسی مانند
دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و مؤسسههای مالی مستقل مورد بررسی
قرار میگیرد و در شاخص مشارکت مردم ،فرصتهای عمومی برای مشارکت در
روند بودجه ارزیابی میشود.
 ۱۰۹پرسش مربوط به دسترسی عمومی به اطالعات بودجه است .در پایان،
امتیاز هر کشور با توجه به نتایج این  ۱۰۹سوال ،از  ۰تا  ۱۰۰محاسبه میشود و
رتبه کشورها در «شاخص بودجه باز» مشخص میشود .هر چه امتیاز یک کشور به
 ۱۰۰نزدیکترباشد،یعنیدسترسیوانتشارعمومیبههشتسندکلیدیبودجه
در آن کشور مناسبتر است.
بخشنامه بودجه ،الیحه بودجه ،قانون بودجه ،سند بودجه شهروندی ،گزارش
عملکرد بودجه ماهانه یا فصلی ،گزارش ۶ماهه ،گزارش پایان سال و گزارش تفریغ
بودجه این هشت سند کلیدی را تشکیل میدهند .انتشار عمومی و رایگان این
اسناد،موضوعیاستکهشفافیتبودجهدرکشورهاراتعیینمیکند.سندبودجه
شهروندی ،گزارشی از بودجه است که بدون پیچیدگیهای فنی و تخصصی،
بودجه را به زبان سادهای که برای عموم مردم قابل درک باشد ،ارائه میکند.
امتیاز ایران در شاخص بودجه باز که شفافیت بودجه را نشان میدهد  ۲۹و رتبه
کشورمان در بین  ۱۱۷کشور مورد بررسی ۸۴ ،است .مقایسه ایران و کشورهای
همسایهنشانمیدهدافغانستان،پاکستان،ترکیه،روسیهوقزاقستاندرشفافیت
بودجهیابودجهباز،عملکردبهترینسبتبهکشورماندارند.یعنیوضعیتانتشار
عمومی و دسترسی به اسناد کلیدی مؤثر در تدوین ،تصویب ،اجرا و ارزیابی بودجه
در این کشورها مناسبتر است.
عملکرد کشورها در نظارت بر بودجه
در شاخص نظارت ،نقش قانونگذاران و مؤسسهها و نهادهای نظارتی بر روند
بودجه مورد ارزیابی قرار میگیرد تا میزان توانایی نظارت بر بودجه مشخص
شود .بنابراین این شاخص میتواند اثربخشی سازمان عالی حسابرسی و نهاد
قانونگذاری را در نظارت بر فرآیند بودجه اندازهگیری کند و نشان دهد نظام بودجه
بهگونهیطراحیشدهکهیکپارچگیومسئولیتپذیریدراستفادهازمنابعدولتی
تضمینشودیاخیر.
ایران در این شاخص امتیاز  ۶۴و رتبه  ۶۳را کسب کرده است و نسبت به
کشورهایهمسایه،عملکردبهتریدربخشنظارتبربودجهنسبتبهکشورهایی
مانندافغانستان،پاکستان،عربستان،قزاقستانوقطرداشتهاست.
مشارکت مردمی در فرآیند بودجه
در شاخص مشارکت مردمی ،میزان مشارکت آحاد جامعه در تدوین ،اجرا و
ارزیابی فرآیند بودجهریزی مورد توجه قرار میگیرد .مشارکت مردمی در فرآیند
بودجهریزی از طریق دولت ،مجلس و نهادهای مالی و حسابرسی فراهم میشود.
نتایج پیمایش بودجه باز در سال  ۲۰۱۷نشان داد در بیشتر کشورها ،مردم سهم
پایینی در مشارکت در روند بودجه دارند .بر این اساس ،میانگین امتیاز کشورها در
شاخص مشارکت مردمی در بودجه  ۱۲از  ۱۰۰است .در ایران ،سازوکاری برای
مشارکت مردم در فرآیندهای بودجه تعریف نشده است.

یک کارشناس بازار سرمایه :

ریسکهایتهدیدکنندهعرضههایاولیهبورسکدامند؟

یک کارشناس بازار سرمایه به ریسکهای تهدیدکننده عرضه
اولیه در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت :از جمله ریسکهایی
که موفقیت عرضههای اولیه را با چالش مواجه میکند ،شرایط
خاص اقتصادی ناشی از تحریمها ،ارزشگذاری سهام مشمول
عرضهاولیهوریسکسیستماتیکبازارسرمایهاست.
«سیدمحمد هاشمینژاد» ،به افزایش تعداد سرمایهگذاران
در بازار سرمایه نسبت به سال گذشته اشاره کرد و افزود:
صدور فرمان تاریخی رهبر معظم انقالب در  ٩اردیبهشت ماه
سال جاری در خصوص «آزاد سازی سهام عدالت» و تاکید بر
اعمال «مدیریت مستقیم» سهامداران سهام عدالت بر سبد
داراییهای خود نقطه عطفی در تاریخ  ۵۰ساله بازار سرمایه
کشور ،به شمار می رود .وی اظهار داشت :در واقع ،ورود حدود
 ۵۰میلیون سهامدار سهام عدالت به بازار سرمایه که بیش از
نیمی از جمعیت کشور را شامل میشود ،فرصت بینظیری را
برای افزایش سهم بازار سرمایه در تجمیع پساندازهای خرد
و توسعه فرهنگ سهامداری فراهم ساخته است؛ امری که با
نگاهی به میزان مشارکت سهامداران حقیقی در عرضههای

اولیهسهامشرکتهابهخوبیقابلمشاهدهاست .هاشمینژاد
خاطرنشان کرد :بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی
شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه ،تعداد کل کدهای
سهامداری فعال در شهریور ماه  ،۹۹حدود  ۲۱میلیون بود ،این
در حالیست که این عدد در شهریور ماه  ۹۸نیز حدود  ۹میلیون
کد بوده است .این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت :رشد
 ۱۳۶درصدی کدهای فعال در یکسال اخیر ،جذابیت باالیی
را برای ورود شرکتهای تازه به بازار سرمایه ایجاده کرده است،
زیرا صرف نظر از تامین مالی مناسب بنگاهها از بازار ،وجود
چشمانداز مثبت سهامداران به عرض ه اولیه ها سبب شد که
فعاالن بازار اقبال زیادی به این قبیل عرضهها از خود نشان
دهند.
افزایشمشارکتسهامداراندرعرضههایاولیه
وی گفت :بررسی عرضههای اولیه در نیمه نخست ،۹۹نشان
میدهد که در اولین عرضه اولیه امسال در  ۲۰فروردین ماه که
مربوط به شرکت سرمایهگذاری صبا تامین (صبا) بود ،حدود دو
میلیوننفرمشارکتداشتند؛ایندرحالیستکهدرعرضهاولیه

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به
شرح ذیل تأیید نموده اند
-1رأیشماره 139960330002013604مربوطبهپروندهکالسه1398114430002002046مربوط
به خانعلی پیرمحمدیفرزند ملکعلی درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداثبناشده به مساحت
 88/07مترمربع پالک شماره فرعی از 1976اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه
عادی و خریداری مع الواسطه از انسیه فاطمی قمی (م الف)8452
 -2رأی شماره  139960330002014325مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000271
مربوط به داود ابوالحسنی فرزند شعبان درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت 70مترمربع پالک شماره فرعی از  2303اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دوقم مبایعه
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از رضا امینی ثبت دفاتر الکترونیکی(4389م الف)8453
 -3رأی شماره  139960330002012135مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000301
مربوط به عذرا صالحی نجف آبادی فرزند حسنعلی در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که
در آن احداث بنا شده به مساحت 96مترمربع پالک شماره  1806/2/7اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت
ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند رسمی ثبت دفتر 219صفحه(382م الف)8454
 -4رأی شماره  139960330002012133مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000237
مربوط به علیرضا عباسی جوزدانی فرزند سیف اله درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در
آن احداث بنا شده به مساحت 96مترمربع پالک شماره 1806/2/7اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند رسمی ثبت دفتر 219صفحه(382م الف)8455
-5رأی شماره  139960330002014521مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000790
مربوط به کبری قره داغی فرزند محمد درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت 110مترمربع پالک شماره  3فرعی از 2302اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی مع الواسطه از ولی همایی اکمل خریداری نموده است(م الف)8456
-6رأی شماره  139960330002012490مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001978
مربوط به زهرا رواقی فرزند قم عباس در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
 57/04مترمربع پالک شماره فرعی از1936/29اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسین زند ثبت صفحه  272دفتر (320م الف)8457
 -7رأی شماره  139960330002012948مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000248
مربوط به حسین نورنژاد فرزند سبزمراد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت 70/90مترمربع پالک شماره فرعی از 2275/76اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره
دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از علی محمد آعلی صفحه 535دفتر(108م الف)8458
-8رأی شماره  139960330002012471مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002094
مربوط به وجیهه یاری فرزند محمد درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
 90/38مترمربع پالک شماره فرعی از  1916اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از خیراله عباسی ثبت شماره  4412مورخ  56/11/17دفتر  19قم(م
الف)8490
-9رأی شماره  139960330002014484مربوط به پرونده کالسه 1399114430002001399
مربوطبهحمیدرضاعزیزیفرزندسعیددرقسمتیازسهدانگمشاعازششدانگقطعهزمینکهدرآناحداث
بنا شده به مساحت 80مترمربع پالک شماره فرعی از2268اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو

های پایانی امسال حدود ۵.۵میلیون نفر ،مشارکت داشتند .به
گفتههاشمینژاد،اینافزایشچشمگیرمشارکتدرعرضههای
اولیهمیتواندفرصتبسیارمناسبیرابرایبنگاههایاقتصادی
کشور برای تامین مالی ایجاد کند .این کارشناس بازار سرمایه
با بیان اینکه بررسیهای موجود نشاندهنده برآیند مثبت
عرضههای اولیه طی دو سال اخیر بوده است ،افزود :به نوعی
که صفهای خرید میلیونی و کسب بازدهیهای حداکثری
عالوه بر افزایش مشارکت سبب ایجاد جو خوشبینی و مثبت
به تداوم سرمایهگذرهای حقیقیها در بازار سرمایه شده است.
وی با بیان اینکه بررسی تاریخچهای عرضههای اولیه ،حاکی
از آن است که تعدادی از شرکتهای عرضه شده در روزهای
بعد از عرضه نه تنها با استقبال خرید روبرو نشدهاند ،بلکه
شاهد قیمتهای پایینتر از روز عرضه اولیه خود نیز بودهاند،
گفت :عمده دلیل این رویداد نیز جدا از تفاوت دیدگاههای
ارزشگذاریها به شرایط خاص بازار در زمان عرضه که عمدتا
هم ناشی از ریسکهای سیستماتیک بوده است باز میگردد.
هاشمی نژاد خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه نرخ مشارکت

در آخرین عرضههای اولیه امسال حدود پنج میلیون نفر بوده
است؛بنابراینمیتواناینگونهنتیجهگیریکردکهبازارسرمایه
بستر مناسبی را برای عرضه سهام بنگاههای اقتصادی و تامین
مالی شرکتی فراهم کرده است .این کارشناس بازار سرمایه
گفت :افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی نسبت به بازار
پول،موضوعیاستکهدربرنامههایمختلفتوسعهموردتاکید
مسووالن اقتصادی کشور قرار گرفته است و از این رو میتوان
حضور پررنگ فعاالن در عرضههای اولیه را مانند ابزاری برای
تحقق این برنامه در نظر گرفت .وی اظهار داشت :وجود قوانین
و دستورالعملهای حمایتی بازار که برجستهترین آن ،الزام
داشتن بازارگردان برای کلیه سهام در بورس و فرابورس است،
به عنوان محرک برای دو طرف عرضه و تقاضا عمل میکند.
هاشمینژادافزود:همچنینتسهیلدرفرآیندپذیرششرکتها
در بورس و فرابورس که سبب شود شرکتهایی با عملکرد
مناسب و سودده زودتر مورد پذیرش در بازار سرمایه قرار گیرند،
میتواند سبب افزایش اعتماد عمومی در خصوص عرضههای
اولیه گردد و عرضه این شرکتها با موفقیت انجام شود.

قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از طاهره کردی(م الف)8491
-10رأی شماره  139960330002014485مربوط به پرونده کالسه 1399114430002001431
مربوط به طاهره رضائی جمکرانی فرزند حسین علی درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که
در آن احداث بنا شده به مساحت 80مترمربع پالک شماره فرعی از 2268اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت
ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از طاهره کردی(م الف )8492
-11رأی شماره  139960330002010988مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001914
مربوط به کبری عبداللهی فرزند محمدباقر درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت74/81مترمربع پالک 2142/306اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه
عادی و خریداری مع الواسطه از حسن شریفی(م الف)8495
-12رأی شماره  139960330002013866مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000648
مربوط به حسین تلخابی فرزند احمد درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
120مترمربع پالک شماره فرعی از  2322اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از کرمعلی محمدی طی سند قطعی شماره  11092مورخ 95/3/24
دفترخانه 113قم(م الف)8497
-13رأی شماره  139960330002013012مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001357
مربوط به حسن سعادت نوید فرزند عباس درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت 95/06مترمربع پالک شماره فرعی از  2388اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از رحمن علی اسفندانی و رشید محمدی(م الف)8498
-14رأی شماره  139960330002013145مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002069
مربوط به مراد زارعی فرزند شاه حسین درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت 60مترمربع پالک شماره فرعی از  2145/6اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از سید حمید فاتحی صفحه 187دفتر(181م الف)8499
-15رأی شماره  139960330002012500مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001861
مربوط به محمود یاری فرزند قاسمعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت 102/66مترمربع پالک شماره فرعی از  1757اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از زینت السادات برقعی(م الف)8500
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا
چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود
را به اداره ثبت اسناد منطقه ی دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت
به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به
توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول99/09/30:
تاریخانتشارنوبتدوم99/10/16:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
-----------------------------------------------آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان
پرونده تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح
ذیل تأیید نموده اند.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به واردات  ۱۶میلیون تن کاالی اساسی
به کشور ،گفت :عالوه بر این  ۴میلیون تن کاال در بنادر کشور موجود است که
اقدامات الزم برای ترخیص آن انجام خواهد کرد.
علیرضا رزم حسینی امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور گفت :ما در جلسات
هفتگی ستاد تنظیم همواره دو مورد را مورد بررسی قرار میدهیم که مورد اول
ً
تأمینکاالهایموردنیازمردمدرکشوراستکهمعموالسیاستمابرافزایشتولید
داخل و همچنین واردات کاالهای ضروری به کشور است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :بر اساس گزارشی که گمرک ایران اعالم کرد،
تاکنون بیش از  ۱۶میلیون تن کاالی اساسی به کشور وارد شده است و نسبت به
تأمین ذخایر کاالهای راهبردی اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی در مورد ترخیص کاال از گمرکات کشور گفت :این موضوع یکی از
برنامههای جدی وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی است و برای روان کردن
هر چه بیشتر کاالهای دپو شده در گمرکات کشور ما بر اساس مصوبه ستاد
اقتصادی دولت به طور جدی با همکاری گمرک نسبت به ترخیص سریع کاال
از گمرکات کشور اقدام میکنیم و تا امروز هم ترخیص کاال به خوبی بر اساس
مصوبه انجام گرفته است.
رزم حسینی با اشاره به میزان ورودی کاال به بنادر کشور ،بیان داشت :بر اساس
گزارش واصله در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار بیش از ۴میلیون تن کاال در به بنادر
کشور وارد شده که مراحل قانونی برای ترخیص آن صورت میگیرد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت بیان داشت :همواره در تالش هستیم که مواد اولیه
مورد نیاز کارخانجات را تأمین کنیم که تأثیر بر عرضه کاال در بازار خواهد داشت و
سپس در تالش هستیم تا کاالهای اساسی و ضروری را طبق برنامه وارد کنیم که
خوشبختانه در حال انجام است و سعی کردهایم با عرضه به موقع این کاالها در
تنظیم بازار این کاالها اقدام کنیم.
نوسان قیمت ۶۰قلم کاالی مورد رصد و پایش سازمان حمایت
رزم حسینی با بیان اینکه بررسی قیمت ۱۰۰قلم کاال در دستور کار ستاد تنظیم
بازار قرار دارد ،بیان داشت :بر اساس گزارش امروز ستاد تنظیم بازار ،حدود ۴۰قلم
از این کاالها به لحاظ قیمت و عرضه ثبات خوبی در بازار داشته و  ۶۰قلم دیگر نیز
دارای نوسانات قیمت است که بر اساس برنامهریزی انجام شده ،سازمان حمایت و
دیگردستگاههایمسئولسعیمیکنندکهدرجهتکاهشقیمتیاتنظیمبازار
آن اقداماتی انجام شود .رزم حسینی گفت :در حوزه اختیارات ستاد تنظیم بازار به
استانداران نیز به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار استانی اختیار الزم در حوزه قیمت
گذاری و ترخیص کاالها داده شده است.
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به پخش گزارشی از رسانه ملی مبنی بر
نرسیدن نهادههای دامی پس از ترخیص از گمرک به دست مصرف کنندههای
واقعی گفت :به همه دستگاههای مسئول ابالغ شده که باید به سامانه جامع
تجارتمتصلباشند.
وی گفت :اکنون نیز اعالم میکنیم دستگاههای نظارتی باید به عملکرد بخشی
از دستگاههای دولتی که در این مورد کوتاهی و یا کمکاری کردهاند ،ورود کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی:

 ٥میلیون واحد مسکونی تا ٥سال آینده
ساختهمیشود

معاون وزیر راه و شهرسازی از ابالغ برنامه  ۵سال آتی حوزه مسکن برای ساخت
 ۵میلیون واحد مسکونی خبر داد و گفت :وزارت جهادکشاورزی ۷۵۰هزار هکتار
زمین برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن واگذار میکند.
«محمود محمودزاده» در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان ملی زمین و
مسکن ،با اشاره به حجم وظایف این سازمان ،آن را قلب تپنده بخش مسکن وزارت
راه و شهرسازی خواند.
وی هم چنین از ابالغ برنامه  ۵سال آینده حوزه مسکن برای ساخت  ۵میلیون
واحد مسکونی خبر داد و گفت :این تصمیمات از برنامه های بلند مدت حوزه
مسکن وزارت راه و شهرسازی است و به یک دولت خاص تعلق ندارد.
محمودزاه در خصوص پیشرفت طرح اقدام ملی مسکن ،توضیح داد :با تالش
تمامی مسؤوالن حوزههای ذیربط تاکنون موفق به تامین زمین برای حدود ۲۰۰
هزارواحدمسکونیشدهایم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان مشکالت بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان
منابع طبیعی ،گفت :بر اساس تفاهم اولیه مقرر شده که حدود  ۲۵۰هزار هکتار
زمین از سازمان منابع طبیعی به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود اما در جلسات
مشترکی که در دولت تشکیل شده وزیر جهاد کشاورزی برای انتقال حدود ۷۵۰
هزار هکتار زمین دیگر نیز اعالم آمادگی کرده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ،تدوین مقررات و آئیننامههای
تازه با توجه به شرایط اقتصادی جدید کشور را از دیگر مواردی دانست که میتواند
تحولی در حوزه مسکن کشور ایجاد کند.

 -1رای شماره  139960330001000906مربوط به پرونده کالسه 1398114430001001568
مربوط به زهرا وفاداران فرزند حسن در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  208/48مترمربع پالک
شماره  10983الی  10985اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره
 16114مورخ  1396/09/28دفترخانه  87قم و سند قطعی  16115مورخ  1396/09/28دفتر  87قم و
اقرارنامه اصالحی  20380مورخ  1399/08/03دفتر 77قم (م الف )8493
 -2رای شماره  139960330001010695مربوط به پرونده کالسه 1397114430001002212
مربوط به اعظم اصفهانی زاد فرزند فتح اله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  60مترمربع پالک
شماره  1/478اصلی واقع در قم بخش  4حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع
الواسطه از علی اسمعیلی جمکرانی صادره در دفتر 16صفحه(247م الف)8494
 -3رای شماره  139960330001011044مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000172
مربوط به شیما زندی فرزند جواد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  51/34مترمربع پالک شماره
 10330/10اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر
 330صفحه  358به موجب سند قطعی  31762مورخ  1399/08/26دفترخانه  40قم(م الف)8496
-4رای شماره  139960330001009412مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000922
مربوط به شکرعلی قنبری فرزند حسن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  164/42مترمربع
پالک شماره  10983الی  10985اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به
شماره  17223مورخ  1397/02/03دفترخانه  87قم و اقرارنامه اصالحی  28587مورخ 1399/07/22
دفترخانه 87قم(م الف)8501
-5رای شماره  139960330001009869مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000289
مربوط به رضا نادری فرزند حبیب در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  1899/28مترمربع پالک شماره
 11198/1اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر65
صفحه  393به موجب سند قطعی  50238مورخ  60/07/23دفترخانه  6قم(م الف)8502
-6رای شما 139960330001008449مربوط به پرونده کالسه  1398114430001001570مربوط
به سید مجتبی هاشمی نژاد فرزند سید اسماعیل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 219/38
مترمربع پالک شماره  9428/3اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت
مشاعی صادره در دفتر 286صفحات 163و 172و 178به موجب سند قطعی 30431و 30432و30433
مورخ  1398/03/29دفترخانه  55قم(م الف)8503
-7رای شماره  139960330001009801مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001170
مربوط به اکرم حمزه ئی فرزند مصطفی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  97/70مترمربع پالک
شماره11144اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 56142مورخ
 99/03/08دفترخانه  29قم (م الف)8504
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا
چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود
را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت
به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به
توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود
تاریخ انتشار نوبت اول99/09/30:
تاریخ انتشارنوبت دوم99/10/16:
داود فهیمی نیک -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم
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پدر مهاجم ایران تشریح کرد

رمز موفقیت مهدی طارمی در پورتو

پدر مهدی طارمی ضمن برشمردن دالیل موفقیت این مهاجم در تیم فوتبال پورتو
پرتغال و روزهای نیمکت نشینی او در این تیم ،گفت :مهدی از نظر ذهنی قوی است
و برایم روشن بود او به ترکیب اصلی میرسد.
مهدی طارمی با عملکرد خوبی که در تیم فوتبال پورتو پرتغال داشت توانست روند
رو به رشد خود از سال گذشته را کامل کند و به عنوان بهترین گلزن فوتبال پرتغال در
سال  ۲۰۲۰انتخاب شود .طارمی سال  ۲۰۲۰را در حالی به پایان رساند که در دیدار
با ویتوریا گیمارش در ترکیب اصلی پورتو قرار داشت و موفق شد دو گل به ثمر برساند.
روزنامه «ابوال» پرتغال در همین ارتباط گفتگویی را با علیرضا (علیشاه) طارمی
پدر مهدی طارمی انجام داده است .پدر طارمی با اشاره به تواناییهای مهدی
تاکید کرده است که برایش روشن بوده این بازیکن به ترکیب اصلی پورتو میرسد و
پیشرفتشادامهخواهدداشت.
علیرضا طارمی گفت :مهدی از دوران کودکی همیشه با من در زمینهای فوتبال
بود .من مربی او هم بودم .مهدی در هر رده سنی از زیر  ۱۰سال تا دوران بزرگسالی
همیشه آقای گل بوده است .به ندرت پیش میآمد که تورنمنتی باشد و مهدی آقای
گل نشود .او گلزن بسیار خوبی است .شاید گاهی اوقات موقعیتهایی را از دست
بدهد ولی در مجموع قدرت گلزنی باالیی دارد.
وی افزود :مهدی هم پاس دهنده خوبی است و هم از خودگذشتی میکند .از
خودگذشتگی و فداکاری کار هر مهاجمی نیست .باوجود اینکه مهدی یک مهاجم
استولیخیلیمواقعازموقعیتهاییکهداردچشمپوشیمیکندوپاسمیدهد.
پدر مهدی طارمی با بیان اینکه دیدار دیرهنگام پورتو مقابل گیمارش را تماشا
کرده است ،گفت :البته که آن بازی را تا پایان و نزدیکیهای ساعت  ۳صبح دیدم.
برای تماشای بازیهای مهدی به یک شبکه پرتغالی دسترسی داریم .مردم بسیاری
هستند که از تماشای بازیهای مهدی لذت میبرند.
وی خاطرنشان کرد :بعد از بازیها ،خیلی از دوستان حتی از خارج از کشور
برایمان پیام تبریک میفرستند .مردم بوشهر در خیابان درباره مهدی صحبت
میکنند و از من میخواهند که به او سالم برسانم.
علیرضا طارمی درباره فاصله طوالنی بین خانواده اش و مهدی یادآور شد :ما
همیشه با هم در تماس هستیم .او پیامهای زیادی برای من ،مادر ،خواهر و برادرش
میفرستد.ماهمیشهدرحالصحبتهستیمتااینفاصلهراخیلیاحساسنکنیم.
گرفتن ویزای پرتغال دشوار است و نمیتوانیم به این کشور برویم.
این پیشکسوت فوتبال بوشهر درباره نیمکت نشینیهای مهدی طارمی در پورتو
هم گفت :مهدی هر روز بهتر میشود .او در طول یک دوره کمتر مورد استفاده قرار
گرفتکهتشخیصسرمربیتیمبود.سرمربیقدرتانتخابتیمراداردوفکرمیکنم
شاید او فهمیده باشد که ورود طارمی به ترکیب مفید است.
ً
پدر مهدی طارمی افزود :مربی پورتو در ابتدا کامال نمیدانست یا عقاید دیگری
داشت .من همیشه به مهدی توصیه میکردم صبور باشد زیرا برای من روشن بود که
او در ترکیب اصلی قرار میگیرد .مهدی از نظر ذهنی بسیار قدرتمند است .نیمکت
نرا تحمل میکرد.
نشینی او را اذیت و ناراحت میکرد اما آ 
علیرضا طارمی در پاسخ به این سئوال که سرمربی پورتو چه درخواستهایی از
پسرش و دیگر بازیکنان پورتو در زمین مسابقه داشته است ،گفت :مهدی میگوید
مربی میخواهد بازیکنانش زیاد بدوند .با مهدی صحبت کردم .او در بازی آخر بهتر
بود .او در بازیهای قبلی انرژی زیادی را صرف دویدن کرده بود و انرژی کافی هم
ً
نداشت اما در بازی با گیمارش ،سرحال و آماده بود و عملکرد خوبی داشت .او قطعا
در آینده بهتر خواهد شد.
در بخش دیگری از این گفتگو ،پدر مهدی طارمی درباره احتمال جدایی این
بازیکن از پورتو صحبت کرده است .علیرضا طارمی گفت :مهدی چهار سال با پورتو
قرارداد دارد .جدایی اش از این تیم بستگی به پیشنهاداتش و رضایت پورتو دارد .اما
اگر بخواهد جدا شود باید باشگاهی باشد که ارزشش را داشته باشد مثل باشگاههای
اسپانیایاانگلیس.
بابرگزاری مجمع انتخابات هیات جودو استان قم ؛

محمد حسن ساالری رئیس هیات جودو
استان قم شد
روزگذشته مجمع انتخابات هیات جودو استان قم با حضور آرش میراسماعیلی
رئیس فدراسیون جودو کشور ،منعم مدیر کل ورزش و جوانان برگزار شد.
دراین مجمع محمدحسن ساالری با کسب  ۱۴رای از مجموع  ۱۵رای موجود در
مجمع انتخابات هیات جودو استان قم سکاندار جدید این هیات ورزشی برای چهار
سال پیشرو انتخاب و معرفی شد.این مجمع انتخاباتی تنها با یک کاندیدا داشت
.پیش از این مجید متقی ریاست هیات جودو استان قم را برعهده داشت.
مدیر کل ورزش و جوانان در مجمع انتخاباتی هیات جودو استان قم اظهار داشت:
توجه به وضعیت استانها با رویکرد عدالت محوری از سوی فدراسیون جودو کشور
قابلمشاهدهاست.
منعم باطرحاینمطلبکهدرجودواستانقمقشرپیشکسوتانبسیارتاثیرگذاری
را دارا هستیم عنوان کرد :می بایست با بهره مندی از تجربیات پیشکسوتان کارهای
پیشرو را پیش برد
مدیر کل ورزش و جوانان تصریح کرد :جودو با یک کار تیمی و گروهی خوب ،نتایج
درخشانی در ورزش قم در سطح کشور به ثبت رسانده است.منعم افزود :ارتباط با
نهادهای که می توانند در رشد و گسترش رشته جودو تاثیر گذار باشند باید در سر
لوح هیات جدید جودو استان قم باشد.
هافبکسابقاستقاللتنهانمایندهایران؟

غیبتعلیرضافغانیدرجامجهانی
باشگاههایفیفا

علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال ایران برای قضاوت در جام جهانی
باشگاههایجهانانتخابنشد.
اسامی داوران قضاوت کننده در جام جهانی باشگاههای فیفا که قرار است به
میزبانی کشور قطر برگزار شود ،اعالم شد.
در لیست اعالم شده از سوی فیفا ،نام علیرضا فغانی داور بینالمللی ایران دیده
نمیشود .از قاره آسیا« ،محمد عبدالله» داور اماراتی و کمکهایش برای قضاوت در
اینرقابتهاانتخابشدهاند.
ایران حتی برای کمک داور ویدئویی هم نمایندهای ندارد و از قاره آسیا «خمیس
المری» قطری حضور دارد« .ادینا آلوز» داور برزیلی تنها زن قضاوت کننده در این
مسابقاتاست.
با توجه به میزبانی قطر در جام جهانی باشگاهها ،عالوه بر تیم اولسان هیوندای
قهرمان آسیا ،تیم الدحیل قطر هم در این رقابتها حاضر خواهد بود.
در صورتی که علی کریمی هافبک سابق استقالل و تیم القطر به تیم الدحیل
منتقل شود ،او تنها نماینده ایران در جام جهانی باشگاهها خواهد بود.

زشت است بگویم کمیته المپیک از کشتی حمایت نمی کند

محمد بنا :نگاه مسئوالن به کشتی المپیکی نیست

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با گالیه از بی توجهی مسئوالن به رشته های
مدال آور ایران در المپیک ،گفت :مسئوالن فقط در حد رقابت های آسیایی حمایت
می کنند اما مدال المپیک می خواهند .محمد بنا درباره وضعیت فرنگی کاران
حاضر در اردوی تیم ملی ،اظهار کرد :نزدیک به یک سال است که کشتی گیران
مانند بسیاری از رشته های دیگر به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی بیشتر مسابقات
و اردوها ،از وضعیت ایده آل بدنی به دور هستند که طبیعتا دور از انتظار نیست.
مسابقات لیگ کشتی و مباحث مربوط به درآمد کشتی گیران باعث شد فرنگی
کاران در رقابت های لیگ حاضر شوند و مقداری در شرایط تمرینی و مسابقه قرار
گیرند ،البته این میزان آمادگی و تمرین فاصله زیادی با شرایط ایده آل و حضور در
رقابت های مهم بین المللی دارد.
*انگیزه کشتی گیران به آینده امیدوارمان می کند
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ،افزود :مهمترین موضوعی که من در اردوی۱۱
روزهتیمملیدیدم،انگیزهباالیتمامیکشتیگیرانازجوانهاتاباتجربههابودکه
من و سایر اعضای کادر فنی را به آینده بیش از پیش امیدوار کرد.
*تاالمپیکبیشترنمیمانم
وی در پاسخ به این سوال که آیا با این اوصاف بیشتر به کسب نتیجه مطلوب
در رویدادهای پیش رو امیدوار شده یا خیر ،خاطرنشان کرد :به هر حال پایان هر
تالشی بحث نتیجه است اما نتیجه ای که پایدار باشد به سود کشتی خواهد بود .با
توجه به شرایط سنی که دارم نهایتا تا المپیک سرمربی تیم ملی هستم و پس از آن
دیگر نمی توانم به کار ادامه بدهم .باید جوانترها بیایند و کار را جلو ببرند .به شخصه
خیلی عالقه دارم کمک کنند و گروهی جوان با استعداد بیایند و پس از المپیک
توکیو با هدف کسب موفقیت در المپیک پاریس کار را در دست بگیرند.
*کرونا هم به دغدغه هایمان اضافه شده است
بنا در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به اهمیت کسب  ۳سهمیه باقی
مانده المپیک در کشتی فرنگی ،به ترکیب مورد نظر خود در رقابت های کسب
سهمیه المپیک در قزاقستان رسیده است یا خیر ،گفت :در مجموع  ۷مرحله اردو
تا مسابقات آسیایی و کسب سهمیه المپیک داریم که یک مرحله آن برگزار شد.
قصد داریم ۱۰کشتی گیر به قهرمانی آسیا و ۳کشتی گیر نیز به رقابت های کسب
سهمیه اعزام کنیم .همیشه طی سال هایی که در تیم ملی مربیگری کردم هدفم
این بود که با کمک کادر فنی بهترین ها را با طی کردن یک مسیر مشخص انتخاب
کنیم .ممکن است  ۲یا  ۳کشتی گیر همیشه در اوزان مختلف مد نظر کادر فنی
باشند که در یک مسیر از هم حتی در لحظات آخر جلو بزنند و خود را اثبات کنند،
بنابراین نمی توان با قطعیت در مورد انتخاب یک کشتی گیر صحبت کرد ،از سوی
دیگر ما همیشه نگرانی بابت مصدومیت کشتی گیران را نیز داریم که اینبار بحث
کرونا نیز به دغدغه هایمان اضافه شده است.

*بهترین ها را برای کسب سهمیه اعزام می کنیم
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی تصریح کرد :با این وجود در دو وزن از  ۳وزنی که
باید به مسابقات کسب سهمیه برویم ،در هر کدام ۲کشتی گیر را مد نظر داریم و در
وزن دیگر نیز یک کشتی گیر حضورش در مسابقات قطعی است اما این به معنای
قطعی شدن ترکیب نفرات نخواهد بود و تا لحظه آخر وضعیت کشتی گیران را در
اردوها و مسابقات رصد می کنیم تا بهترین نفرات را اعزام کنیم.
*بابتناداوریدرقزاقستاننگرانیم
وی با ابراز نگرانی از احتمال ناداوری در رقابت های کسب سهمیه المپیک به
میزبانی قزاقستان ،گفت :ما همیشه در کشور قزاقستان بابت داوری مشکل
داشتیم .قزاق ها با قرقیزها و ازبک ها همیشه با هم هستند و یکسری از عوامل
نیز از آن ها تبعیت می کنند .ممکن است به لحاظ داوری در قزاقستان کمی اذیت
شویم .در اوزان ۶۷و ۹۷کیلوگرم هیچ کس سهمیه نگرفته اما در ۸۷کیلوگرم ازبک و

حمیدمطهری:

قرقیزسهمیهگرفتهاند.بیشتریننگرانیمادروزن ۶۷کیلوگرماستکهچهرههای
خوبی از آسیا برای کسب سهمیه به میدان می آیند.
*نگاهمسئوالنالمپیکینیست
بنا در ادامه گفتگو با ایسنا ،درباره اینکه آیا اینبار در آستانه المپیک از حمایت
مسئوالن ورزش رضایت دارد یا خیر ،گفت :فدراسیون که با بازسازی خانه کشتی
شهید ابراهیم هادی و همچنین خانه کشتی شهید صدرزاده سعی کرده تا حد توان
امکاناتالزمرابرایتیمهایملیکشتیتامینکندتاباآرامشبهفکرتمرینباشند.
بحث اصلی این است که نگاه مسئوالن ورزش ایران المپیکی نیست.
* چرا در فوتبال انقدر پول مفت به باد می دهند؟
وی تصریح کرد :هر چند در این شرایط سختی که مردم در آن بسر می برند،
صحبت از مادیات و پول سخت است اما چطور در رشته های دیگر(فوتبال) مدام
پول های مفت را در پرونده هایی که دارند بر باد می دهند اما به چشم نمی آید؟
صاحبنظران کشورهای قدرتمند در ورزش می گویند برای هر طالی المپیک
باید یک میلیون دالر هزینه شود .آیا برای کشتی ،تکواندو ،کاراته و وزنه برداری که
امیدهای کسب مدال در المپیک هستند ،این هزینه انجام شده است؟ این نباشد
که فقط نزدیک المپیک که می شود بیایند و یک سالم و علیکی بکنند.
*مربی تیم ملی با حقوق ۳میلیون و ۸۰۰هزار تومانی چکار کند؟
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی افزود :البته به شخصه صالحی امیری رییس
کمیته ملی المپیک را دوست دارم و می دانم تالشش را می کند اما زشت است
بگویم کمیته المپیک کمکی به فدراسیون کشتی نمی کند .مسئوالن در حد آسیا
حمایت می کنند اما مدال المپیک می خواهند .کمک های من در کادر فنی تیم
ملی فقط  ۳میلیون و هشتصد هزار تومان حقوق می گیرند .در این اوضاع خراب
اقتصادی و گرانی ها این مبلغ آیا کفاف مخارج سنگین را می دهد؟ امیدوارم در
فرصتباقیماندهحداقلبخاطرالمپیکبیشترشاهدحمایتمسئوالنباشیم.
* هر کس اندازه شعورش از کشتی درک دارد
وی در پایان درباره انتقادات تند امید نوروزی از او پس از عدم دعوت سعید عبدولی
به اردوی تیم ملی گفت :من هیچ صحبتی در اینباره ندارم و تمرکزم بر روی کارم
است .هر کس به اندازه شعور و فهمش از کشتی درک دارد .هیچ گاه به حواشی
توجهی نداشتم و عکس العمل نشان ندادم .قضاوت با مردم است و آن ها باید درباره
افراد نظر بدهند .بنده به عنوان سرمربی تیم ملی اختیار تام دارم و سعی مان این
است با کمک همکارانم درباره تیم ملی بهترین تصمیم را بگیریم .من کارم را بلدم و
سال هاست مشغول این کار هستم .برایم اصال اهمیتی ندارد کسی چه می خواهد
وچهمیگوید،بلکهمهمترینموضوعموفقیتتیمملیوشادشدندلمردماست.
هر چه که به صالح تیم ملی باشد انجام می دهم .هیچوقت هم ادعایی نداشتم که
در کارم فوق العاده هستم اما همیشه سعی کردم بهترین تصمیم را بگیرم.

در نخستین هفته رقابتهای باشگاهی فوتبال ایران جام آزادگان ؛

بازی با سپاهان را فدای شهرآورد نمیکنیم

مربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت :سه امتیاز بازی با سپاهان برای ما جذاب و مهم است و هرگز پیروزی در این مسابقه را
فدایشهرآوردنمیکنیم.
«حمید مطهری» در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر سپاهان در دیداری معوقه از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ،اظهار
داشت :هوادارانی داریم که جانشان را برای تیم میگذارند و باید متعهدتر باشیم و برای شاد کردن آنها از جانمان مایه بگذاریم.
بازی پرسپولیس و سپاهان همیشه رقابت بزرگی بوده و از این دیدار بهعنوان دربی ایرانی یاد میشود .هر دو تیم دنبال پیروزی
هستند.
وی افزود :برای این بازی خوب تدارک دیدیم .سپاهان همیشه برای ما قابل احترام بوده است .زوایای سپاهان را شناسایی
کردیموامیدوارمبتوانیمنتیجهبگیریم.بازیکنانماهمیشهکاربزرگوسخترابهسرانجامرساندند.بازیکنانمامبارزوجنگجو
هستند.مربیتیمفوتبالپرسپولیساضافهکرد:تعجبمیکنمبعداز ۲تساویاینانتقاداتمطرحمیشوند.شمادیدیدتیم
ما با چه کمبودهایی به فینال آسیا رفت و خودش را نشان داد .بازیکنان ما ثابت کردند توانمند و قوی هستند .وقتی همه ترمز
میکنند ،ما شروع میکنیم به گاز دادن و تالش بیشتر میکنیم تا نتیجه خوبی در این بازی کسب کنیم.
مطهری در رابطه با اینکه این دیدار قبل از شهرآورد تهران است و به همین خاطر ممکن است محتاطتر باشید یا خیر،
خاطرنشان کرد :هرگز بازی سپاهان را فدای دربی نخواهیم کرد .بردن سپاهان برای ما جذاب و سه امتیاز این بازی برای ما
مهم است .تساوی های در ۲بازی قبل حال ما را بد کرده است .ما زمانی که به تساوی می رسیم انگار شکست خوردیم .برای
این ۳امتیاز تالش می کنیم .این مسابقه جذابیتهای خودش را دارد و برای موفقیت در آن میجنگیم.
وی در مورد انتقاداتی که به خط حمله پرسپولیس مطرح میشود ،گفت :بازیکنان خط حمله ما جوان و زیر فشار هستند.
این وظیفه ما است که اوضاع را بهبود بخشیم و شرایط تیم باید به نحوی باشد تا گلهای بیشتری بزنیم .اینکه مسوولیت فقط
به عهده ۲مهاجم باشد درست نیست .امیدوارم این بازیکنان در مسابقات بعدی خودشان و تواناییهایشان را نشان دهند.
وی در مورد اینکه آیا مسووالن باشگاه به کادر فنی اولتیماتوم دادهاند یا خیر گفت :کسانی که تنها کمی با فوتبال آشنا باشند
میدانند که این سواالت جهت دارد است .ما تیمی هستیم که به فینال آسیا رفته و تنها تیم بدون باخت لیگ هستیم و فصل
گذشته هم با ۱۴امتیاز اختالف قهرمان شدیم .این سوال سطحی است.
تیم فوتبال پرسپولیس روز سه شنبه در دیداری معوقه از هفته هفتم لیگ برتر از ساعت  ۱۶:۳۰در ورزشگاه آزادی به مصاف
سپاهانخواهدرفت.

سوهانقمدرمیهمانیشهرداریفریدونکنار

سوهانمحمدقمدرنخستینهفتهازدورهجدیدرقابتهایباشگاهیفوتبالایرانجامآزادگانبهمیهمانیتیمشهرداری
فریدونکنارمیرود.
استارت بازیهای فصل جدید لیگ دسته سوم فوتبال باشگاههای کشور جام آزادگان از روز سهشنبه شانزدهم دیماه
زده میشود و تیمهای مدعی صعود به دسته باالتر در گروههای مختلف مقدماتی رقابت خود را در حالی آغاز میکنند که
تیم سوهان محمد نماینده قم در این مسابقات است .نماینده فوتبال قم که از مدتها قبل با برنامهریزی منسجم استارت
تمرینات و برنامههای آمادهسازی خود را برای حضور موفق در مسابقات لیگ دسته سوم جام آزادگان زده ،با کادر فنی جوان
خود که در راس آنها علیرضا خلجینیا به عنوان سرمربی حضور دارد لیگ جدید را آغاز میکند .این تیم بعد از انجام چند
دیدار دوستانه و تدارکاتی ،ظاهرا به مرز آمادگی مطلوب دست یافته و با ترکیبی که متشکل از بهترینهای چند سال اخیر
فوتبال استان قم محسوب میشوند ،قصد خودنمایی در سطح سوم فوتبال باشگاهی کشور را دارد ،لیگی که از نظر حجم
مسابقات و سختی رقابت بسیار طاقتفرسا است .شاگردان خلجینیا در بازی هفته نخست خود از فصل جدید لیگ دسته
سوم جام آزادگان باید به خارج از خانه رفته و در میهمانی تیم فوتبال شهرداری فریدونکنار به میدان بروند ،مسابقهای که
طبق برنامهریزی سازمان لیگ از ساعت 14عصر شانزدهمین روز دیماه در ورزشگاه آزاد فریدونکنار به انجام میرسد.
تیم سوهان محمد در مرحله مقدماتی مسابقات فصل جدید لیگ دسته سوم فوتبال ایران در گروه دوم با تیمهای شاهین
تهران،شهیداورکیاسالمشهر،کیاپارستهران،شهروندرامسر،شهرداریفریدونکنار،ستارگانسیمرغالبرز،مردانپاشا
البرز ،سردار جنگل گوراب زرمیخ ،سفیر نوین آبیک قزوین ،آلومینیوم پارس ساوه ،مین و دره خرمدره و ستاره سرخ کاشان
رقابتمیکند.
برنامهبازیها:
هفته اول :شهرداری فریدونکنار  -سوهان محمد قم ،هفته دوم :سوهان محمد قم  -ستاره سرخ کاشان ،هفته سوم:
ستارگان سیمرغ البرز  -سوهان محمد قم ،هفته چهارم :استراحت ،هفته پنجم :سوهان محمد قم  -مینو خرمدره
زنجان،هفتهششم:شاهینتهران -سوهانمحمدقم،هفتههفتم:سوهانمحمدقم -شهروندرامسر،هفتههشتم:سردار
جنگل گوراب زرمیخ  -سوهان محمد قم،هفته نهم :سوهان محمد قم  -آلومینیوم پارس ساوه،هفته دهم :مردانپاشا البرز
 سوهان محمد قم،هفته یازدهم :سوهان محمد قم  -سفیرنوین آبیک قزوین،هفته دوازدهم :شهید اورکی اسالمشهر -سوهانمحمدقم،هفتهسیزدهم:سوهانمحمدقم-کیاپارستهران

کوک استقالل پیش از شهرآورد؛
ساز ِ

آبیها در صدر

تیم فوتبال استقالل در دیدار مقابل آلومینیوم به برتری دو
بر صفر دست یافت تا با صدرنشینی و روحیهای مناسب به
استقبالشهرآوردپایتختبرود.
عصر روز دوشنبه در دیداری از هفته دهم لیگ برتر فوتبال
باشگاههای ایران ،استقالل در ورزشگاه آزادی به مصاف
آلومینیوم اراک رفت و به برتری دو بر صفر دست یافت تا روند
خوب خود را حفظ کند.
استقالل با این پیروزی به امتیاز  ۱۸رسید و دوباره به صدر
جدول بازگشت و روحیه خود را برای شهرآورد پایتخت که
دوشنبههفتهآیندهبرگزارمیشود،حفظکرد.آلومینیومهم
که پس از  ۶هفته شکست خورد در امتیاز  ۱۰باقی ماند.
قضاوت بازی را «سیدعلیاصغر مومنی» با کمکهای
«رحیمشاهین»و«علیاکبرعظیمپور»برعهدهداشت.
پیشازآغازبازی،نخستینسالگردشهادتسردارسپهبد
«حاجقاسمسلیمانی»گرامیداشتهشد.
درهمانثانیههایابتداییمهاجمآلومینیومتوسط«عارف
غالمی» سرنگون شد که داور اعتقادی به پنالتی نداشت.
در دقیقه دهم اشتباه مدافع آلومینیوم موجب شد تا
«ارسالن مطهری» در موقعیت خوبی قرار بگیرد که ضربه او
راهی به دروازه پیدا نکرد.
در دقیقه « ۲۵حامد پاکدل» در آستانه گلزنی قرار داشت
که ضربه او را «رشید مظاهری» به زیبایی دفع کرد.
شاگردان «رسول خطیبی» برای رسیدن به گل تالش
زیادی انجام داده و حتی در دقیقه  ۳۰نیز موقعیت خوبی
داشتند که بازهم از دست رفت.
در دقیقه « ۳۸ارسالن مطهری» با شوتی تماشایی توپ

را به تور دروازه میهمان دوخت تا آبیپوشان به گل برسند.
استقالل نیمه دوم را با میدانداری آغاز کرد و در دقیقه۵۷
میتوانست به گل دوم برسد که ضربه «وریا غفوری» به گل
تبدیلنشد.
بازی خوب استقالل ادامه داشت و در دقیقه  ۶۰پاس
عالیمطهریبه«مهدیقایدی»رسیدامااینمهاجمجوان
نتوانست دروازه حریف را باز کند.
در دقیقه « ۷۰شیخ دیاباته» پس از مدتها مصدومیت به
میدان آمد تا برای دیدار شهرآورد آماده شود.
بازی خوب استقالل موجب شد تا «مهدی قایدی» در
دقیقه  ۷۳با حرکتی تماشایی گل دوم میزبان را به نام خود
بنویسد .در دقیقه  ۸۵توپ به دست «شیخ دیاباته» برخورد
کرداما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.
محمودفکری:میتوانستیمباگلهایبیشتری
برندهشویم
سرمربی تیم فوتبال استقالل با تمجید از عملکرد
شاگردانش ،گفت :اگر دقت و گذشت بیشتری داشتیم با
لِهای بیشتری به برتری دست پیدا میکردیم.
گ 
«محمود فکری» عصر دوشنبه پس از برتری دو بر صفر
تیمش در دیدار مقابل آلومینیوم اراک از هفته دهم لیگ
برتر ،اظهار داشت :باید به بازیکنان هر دو تیم خسته نباشید
بگویمکهبازیخوبیرابهنمایشگذاشتندکهسرعتباالیی
داشت.
وی افزود :موقعیتهای خوبی را بهخصوص در نیمه دوم
ایجاد کردیم و میتوانستیم با تعداد گلهای بیشتری به
برتریبرسیم.

سرمربی استقالل گفت :همواره پیش از شهرآورد،
بازیکنان میخواهند خود را حفظ کرده تا مصدوم نشوند اما
امروز بازیکنان ما با تمام توان بازی کردند تا سه امتیاز را به
دستآوریموازآنهاممنونهستم.فکریدرخصوصگلزنی
مهاجمانش در این دیدار ،توضیح داد :مهاجمان ما همیشه
خوب هستند .مهم برد تیم است و اینکه بتوانیم موقعیت
ایجاد کنیم .اینکه چه فردی گلزنی کند ،اهمیتی ندارد.
خوشبختانه امروز مهاجمان ما ،کار تیم را راحت کردند.
وی در مورد وضعیت «هروویه میلیچ» بازیکن اهل کرواسی
تیمش ،گفت :به احتمال فراوان جلسه انضباطی او فردا
برگزار میشود و به تمرینات تیم بازخواهد گشت .سرمربی
استقالل در مورد عملکرد داور ،گفت :داور در مجموع سوت
خوب زد .یکسری اشتباهات بود که باید ببینیم کارشناسان

چه میگویند .تیم آلومینیوم روی همه صحنهها اعتراض
داشت و از سازمان لیگ میخواهم روی نیمکت تیمها
کنترل بیشتری داشته باشد تا آرامش بازی گرفته نشود.
فکری در خصوص اینکه تیمش در شهرآورد تغییر ویژهای
خواهد داشت؟ عنوان کرد :بستگی به شرایط بازی دارد اما
در مجموع سعی میکنیم با انگیزه و قدرت باال وارد میدان
شویم.تاروزبازیبایدببینیموضعیتبازیکنانچگونهاست.
اکنون شیخ دیاباته آماده است و اگر محمد نادری هم در این
هفتهتمریناتخوبیداشتهباشد،باترکیبکاملمیتوانیم
در بازیها باشیم.
سرمربیاستقاللادامهداد:بودنهمهنفراتکاربازیکنان
را برای حضور در میدان سخت میکند اما دست ما باز
میشودومیتوانیمبهتربازیکنیم.

گلمحمدیمهاجممیخرد؟

آخرینشانسهایآرمانرمضانیباپیراهنپرسپولیس

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس فرصت چندانی برای خودنمایی با پیراهن این تیم در
خط حمله سرخپوشان ندارد .محرومیت ۶ماهه عیسی آل کثیر از سوی کنفدراسیون
فوتبال آسیا باعث شد تا کادرفنی پرسپولیس از مهدی عبدی و آرمان رمضانی در خط
حملهسرخپوشانپایتختاستفادهکند.
عبدی که بیشتر از رمضانی فرصت بازی با پیراهن پرسپولیس را پیدا کرده است
تنها یک بار موفق به گلزنی برای این تیم در فینال لیگ قهرمانان  ۲۰۲۰آسیا شد که

آن دیدار هم با شکست دو بر یک شاگردان یحیی گل محمدی همراه بود .مهاجمان
پرسپولیس در حالی خود را برای بازی هفته هفتم آماده میکنند که روی هم یک گل
هم نزدهاند تا انتقادات از آنها بیش از پیش شود .گل محمدی از تالش هر دو بازیکن
خود در تمرینات راضی است اما گل نزدن آنها در بازیهای رسمی را دلیلی بر افزایش
استرس این دو بازیکن در خط حمله پرسپولیس میداند.
آرمان رمضانی که هر زمان برای پرسپولیس بازی کرده است فعالیت زیادی در یک

سوم دفاعی حریفان داشته است تاکنون سه موقعیت مسلم گلزنی را از دست داده تا
فشارها نسبت به خرید این بازیکن افزایش پیدا کند.
گل محمدی که همچنان بابت محرومیت آلکثیر از او عصبانی است در صورت
ادامه روند ناکامی گلزنی تیمش مجبور به خرید مهاجم در نقل و انتقاالت زمستانی
میشود .خریدهایی که میتواند اسم سایر مهاجمان این تیم را از لیست بازیکنان
پرسپولیسخطبزند.

سیاسی7
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سخنگوی وزارت امور خارجه :

پیامهای الزم با صراحت و شفافیت به واشنگتن داده شده است

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه اقدامات ،تحرکات و برخی شیطنتهای
ایاالت متحده از چشم ما پنهان نیست ،گفت :پیامهای الزم از مجاری مختلف با
صراحت و شفافیت به واشنگتن داده شده است .به کشورهای منطقه هم گفته شده،
درداماینشیطنتهانیفتند.
سعید خطیب زاده امروز دوشنبه در نشست خبری که با حضور محدود خبرنگاران
برگزار شد ،اظهار کرد :خوشحالم با همت مردم و زحمت کادر درمانی ،توانستیم با
رعایت پروتکلهای بهداشتی این جلسه را برگزار کنیم .امیدوارم پروتکلها همچنان
با دقت و جدیت از سوی مردم رعایت شود تا بتوانیم ویروس کرونا را شکست دهیم.
ویبااشارهبهسالگردشهادتسردارسلیمانیاظهارداشت:باوجودمحدودیتها،
با حضور مقامات مقاومت ،کشوری و لشکری در داخل و خارج از منطقه ،برزگداشت
خوبی درباره ایشان برگزار شد.
در گفت و گو ی ظریف با همتایان قطری و کویتی چه گفته شد؟
رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه با اشاره به تحوالت
سیاست خارجی طی یک هفته تصریح کرد :در روزهای اخیر وزیر امور خارجه با
همتایان کویتی و قطری خود در مورد مسائل دوجانبه و منطقهای گفتوگو کردند.
ظریف در این گفتوگوها عواقب هر گونه ماجراجویی را با آمریکا دانستند.
خطیب زاده اضافه کرد :روز چهارشنبه هم آقای عراقچی به دوحه سفر کرد.
همچنین وزیر امور خارجه با همتای ارمنی خود گفتوگویی تلفنی داشتند و
انشاالله در ماههای آتی رفتو آمدهای بیشتری انجام شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال ایرنا درباره آخرین وضعیت
پرونده هواپیمایی اوکراین خاطرنشان کرد :ضمن ابراز تسلیت مجدد به خانواده
جانباختگان ،تصمیم هیات دولت ناظر بر پرداخت یکسان دیه به همه قربانیان این
هواپیماست.
وی در عین حال گفت :نکته مهم که در بند آخر این مصوبه آمده و باید مورد توجه
جدی قرار بگیرد این است که موضوع دیه به هیچ وجه جایگزین پرونده کیفری که در
دست بررسی است ،قرار نمی گیرد.
خطیب زاده اضافه کرد :پرونده متهمین و مسببین این فاجعه در حال پیگیری
است و در روزهای آتی در این باره اطالعرسانی میشود.
ناخرسندی خود را از رای همسایگان در سازمان ملل به آنها اعالم کردیم
وی در پاسخ به سوال دیگر ایرنا درباره رای عراق و غیبت افغانستان در جلسه روز
پنجشنبه سازمان ملل ابراز داشت :آمریکا برای سومین بار در اقدامات خود علیه ملت
ایران در سازمان ملل شکست خورد .این مسئله انزوای روزافزون مقامات کاخ سفید را
نشان میدهد و این شکست مفتضحانهای بود.
خطیب زاده اضافه کرد:ما ناخرسندی خود را به برخی همسایگان (در خصوص آرا و
مواضعشاندرموضوعاحیایکمیتهتحریمهاعلیهایران)اعالمکردیمونخستوزیر
عراق هم اعالم کرد که در حال پیگیری علت این موضوع هستند.
وی گفت :کشورهای همسایه بهتر میدانند یکجانبه گرایی و یاغی گری ایاالت
متحده تا چه اندازه به ضرر ملل منطقه است.
 شیطنتهای آمریکا از چشم ما پنهان نیست
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تحرکات آمریکا در منطقه بیان کرد:
اقدامات ،تحرکات و برخی شیطنت های ایاالت متحده از چشم ما پنهان نیست و
نهادهای اطالعاتی و امنیتی و نظامی ما به تحرکات به ظاهر پنهان آمریکا در منطقه
و عراق اشراف کامل دارند .خطیب زاده اضافه کرد :پیامهای الزم از مجاری مختلف
با صراحت و شفافیت به واشنگتن داده شده است .به کشورهای منطقه هم گفته
شده ،در دام این شیطنتها نیافتند .وی یادآورشد :نقش عوامل و متحدین رژیم
صهیونیستی را در برخی ایجاد تنش های منطقه ای به ویژه در عراق مشاهده کرده
ایم ،آن ها هیچ خجالتی ندارند با خون سربازان آمریکایی به اهداف خود برسند.
رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه گفت :ما با دقت
تحرکات را زیر نظر داریم و اعالم کرده ایم در دفاع از کیان و منافع خود ،با جدیت،
آشکار و مستقیم پاسخ خواهیم داد.
وی درباره اظهارات اخیر مشاور نخستوزیر عراق درباره سردار سلیمانی یادآور
شد :باید این اظهارات را باید ببینیم ولی نخستوزیر سابق عراق به صراحت و آشکار
گفتهاند که سردار سلیمانی به دعوت دولت عراق و برای یک ماموریت خاص و پاسخ به
یک سوال در مورد عربستان عازم عراق شدند و در فرودگاه بغداد مورد حمله تروریستی

واقعشدند.
 عراق باید پرونده ترور سردار سلیمانی را پیگیری کند
این دیپلمات کشورمان ادامه داد :مردم و مقامات عراق نشان دادند تا چه اندازه
قدردانزحماتسردارسلیمانیهستند.وقتیداعشپشتشهرهایآنهارسیدهبود
و کشورهای اروپایی در حال فکر بودند ،ایران و سردار سلیمانی حضور یافته و داعش
را شکست دادند.
بزاده درباره پیگیری مشترک پرونده ترور سردار سلیمانی با عراق هم گفت:
خطی 
یکموضوعبسیارجدیبعدحقوقیاینترورتوسطعراقاست.رییسجمهورییک
کشور دیگر به شکل علنی و به وقاحت به این ترور افتخار کرد .عراق باید این پرونده را
پیگیری کند و اقداماتی نیز انجام خواهد شد.
وی درباره اظهارات اخیر جک سالیوان مبنی بر اینکه بعد از پیوستن به برجام با
ایران درخصوص مسائل موشکی مذاکره خواهیم کرد ،گفت :درخصوص توان
دفاعی ایران نه هیچ وقت مذاکره شده و نه مذاکره میشود و نه خواهد شد .توان
دفاعی ایران براساس نیازهای ایران مستقال پیگیری میشود .یک بار در برجام و
قطعنامه ۲۲۳۱موضوع موشک آمده و فیصله یافته است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه آمریکا میداند فعالیت هستهای ایران
صلحآمیزاست،اظهارداشت:بههمینخاطر،مسئلهموشکیکمسئلهثانویهاست
وبرهمیناساستحریمهایتسلیحاتیملغیشد.هیچقسمتیدربارهموضوعیکه
مذاکره شده را مجددا مذاکره نخواهیم کرد .پاسخ ما اجرای کامل و بدون شرط برجام
و جبران اتفاقات گذشته است.
 آمریکا از پایگاههای خود برای ضربه زدن استفاده میکند
بزاده همچنین در خصوص تغییر در روابط ایران و عراق اظهار کرد :سیاست
خطی 
ایران در منطقه ،حسن همسایگی است .ما همواره تالش کردیم در حوزههای
همسایگی از ماجراجویی ،جنگطلبی و اشغالی که توسط آمریکا رخ داده ،این فضا
به امنیت پایدار برسد .برعکس اقدام آمریکا در توطئهآفرینی سعی نکردیم مناسبات
ایران و آمریکا در منطقه اثر داشته باشد اما روش آمریکا ،استفاده از پایگاههای خود در
منطقه برای ضربه زدن است.
وی با بیان اینکه آمریکا در خاک عراق پایگاههای متعددی دارد ،خاطرنشان کرد:
نیروهای نظامی آمریکا خاک عراق را اشغال کرده و در خاک این کشور علیه ایران
اقدام نظامی کرده و سردار ما را به شهادت رسانده است .البته میدانیم مقامات
عراقی از اقدامات آمریکا منزجر هستند .آمریکا هرچه زودتر و چکمهپوشان آن خاک
عراق را ترک کنند ،آرامش زودتر به عراق و منطقه بازمیگردد.
 دوستان خود را در دوراهی انتخاب نمیگذاریم
سخنگوی وزارت امورخارجه افزود :به مصوبه پارلمان عراق احترام میگذاریم ولی
متحدان و دوستان خود در منطقه را در دو راهی انتخاب نمیگذاریم .روابط ایران
و عراقی مردمی ،چند الیه ،دارای عمق و افق و عرض زیادی است .هیچ کسی
نمیتواند با اقدامات ساختگی و مهندسی این روابط را تخریب کند مگر اینکه دولت و
ملت بیدار نباشند که دو ملت بیدار هستند.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه درباره وضعیت منطقه
و روابط ایران با همسایگانش ابراز داشت :ما همسایگان خود را انتخاب نمیکنیم .در
منطقهجغرافیاییهستیمکهبایدهمسایگیمسالمتآمیزداشتهباشیم.وقتیبرجام
امضاشد،علیرغمسنگاندازیعربستان،اولینمقالهظریفدربارهمنطقهبود.
بزادهگفت:اینواقعیتتلخوجودداردکهبرخیحکاممنطقهفکرمیکردند
خطی 
با آمدن ترامپ پنجرهای برایشان باز شده و تمام تخم مرغهایشان را در سبد وی
گذاشتند .آنها برخالف منافع منطقه و مردمشان حرکت کردند .پاسخ ما این بود اگر
سیاستهای خود را اصالح کنند آغوش ایران باز است.
این دیپلمات کشورمان اتفاقات یمن را بسیار تلخ عنوان کرد و گفت :محاصره یمن
و یک ملت را در قطحی گذاشتن ،یک فاجعه است .محاصره چند ساله قطر خوب
نیست .هر کدام زودتر حل شود ،برای منطقه بهتر است.
 امکان احیای روابط گذشته با عربستان وجود دارد
وی اضافه کرد :آن روزی که عربستان به این نتیجه برسد که در یک مسیر با ما و
منطقه صحبت کند ،به آغوش منطقه بازگشته و دست از خرید امنیت بردارد ،روزهای
بهتری برای منطقه رقم میخورد .عربستان کشور مهمی در منطقه است .اگر حکام
آل سعود از مسیر غلط خود بازگردند امکان احیای روابط خوب گذشته وجود دارد.

سخنگویوزارتامورخارجهدربارهطرحجدیدمجلسدرخصوصمذاکراتجدید
بیان کرد :باید این طرح را با جزییاتش دید .چیزی که مشخص است ،ما مکلف به
اجرای قانون هستیم .اما درباره برجام با کسی مذاکره نداریم .مذاکره برجام انجام،
تمام و امضا شده است .ما خواستار اجرای موثر برجام توسط آمریکا هستیم و باید
بزاده در پاسخ به سوالی درباره درباره اظهارات اخیر علی اکبر صالحی
باشیم .خطی 
رییس سازمان انرژی اتمی درباره نامه به آژانس گفت :آییننامه اجرایی قانون (اقدام
راهبردی مجلس برای مقابله با تحریمها) همین هفته ابالغ شده و سازمان انرژی
اتمی نیز مکلف به اجرا است .در این باره نامهای هم به آژانس داده شده است.
رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه یادآور شد :وظیفه ما
گزارش دهی به آژانس بوده که انجام شده است.
 همکاریهای ایران و چین به سطح راهبردی رسیده است
وی درباره اثر بازگشت آمریکا به برجام و تاثیر آن بر روابط ایران با چین اظهار داشت:
برجام چارچوب همکاری در حوزه هستهای است .مهمترین همکاران ما در این ایام
روسیه و چین بودند .اگر آمریکا به اجرای کامل تعهداتش برگردد ،این همکاریها در
ابعاد مختلف شدت میگیرد .روابط ایران و چین به سطح همکاریهای راهبردی
رسیدهاست.
آمریکا و اروپا خودشان را از همکاری با ما محروم کردند
به گفته رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه ،نقشه راه
برای همکاری  ۲۵در حال مذاکره است که این مسئله نه تنها کمرنگ نمیشود
بلکه پررنگتر میشود .نگاه ما با توجه به مسائل روز نیست بلکه بلندمدت ،کالن و
راهبردی است .ما اروپا و آمریکا از همکاری با ایران محروم نکردیم بلکه آنها خودشان
در همکاری با ما محروم کردند.
بزاده درباره سفر عراقچی اخیر به قطر تصریح کرد :این سفر از قبل برنامه
خطی 
ریزی شده بود و حتی قرار بود هفته قبل از آن انجام شود .روابط ایران و قطر منظم
است و موضوعی نیست که در مسائل منطقهای با یکدیگر تبادل نظر نداشته باشیم.
وی درباره خروج ناو هواپیمابر آمریکا از منطقه و بازگشت مجدد آن به خلیج فارس
خاطرنشان کرد :بردن و آوردن این ناوها به خودشان ربط دارد .برای همه سناریوها
آمادگی داریم .پیامهای رد و بدل شده نیز بر همین اساس است .درباره سناریوها
قضاوت نمیکنیم ولی پاسخ ما قاطع است.
 عدم اجرای تعهدات ما برای توازن بخشی به برجام بوده است
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره واکنش احتمالی دیگر کشورها به نامه اخیر
ایران به اژانس ابراز داشت :قانون تفسیربردار نیست .البته ما قبال نظرات خود را اعالم
کرده بودیم .ایران تعهداتی ذیل معاهده عدم اشاعه و برجام دارد .تمامی اقدامات ما
به دلیل آن بوده که طرف مقابل نتوانسته به تعهداتش عمل کنند.
بزاده ادامه داد :ما برخی از تعهداتمان را انجام ندادیم در حالی که آنها هیچ
خطی 
کدام را انجام ندادند .این اقدامات برای ایجاد توازن بوده است .وقتی طرف مقابل
تعهداتش را به شکل موثر انجام دهد ،تمامی اقدامات ما نیز بازگشتپذیر است.
 اتحادیه عرب دیگر وجود ندارد
وی درباره اظهارات دبیرکل اتحادیه عرب مبنی بر اینکه ایران و ترکیه میخواهند
در منطقه امپراطوری ایجاد کنند ،بیان کرد :باید به اندازه وزن سازمانها و اتحادیه
حرف زد .این اتحادیه دیگر وجود خارجی ندارد .آنها به جای خیانت به آرمان
فلسطین و عادیسازی با دشمنان جهان عرب و اسالم فکر میکنند با اتهامزنی و
تکرار ،اولویتها عوض میشود .منطقه به شخصیتهایی نیاز دارد که متفاوت باشند
و نگاهشان به درون باشد.
این دیپلمات ادامه داد :درخصوص برجام  ۵+۱طرف گفتوگوی ماست و
درخصوص منطقه ،کشورهای منطقه .نیاز به تغییر گفتمانی در منطقه داریم که
امیدواریم این مسئله در ذهن رهبران این کشورها رخ دهد.
بزاده درباره سفر عقبافتاده ظریف به باکو و مسکو هم گفت :درخصوص
خطی 
سفر ظریف به برخی از کشورها که در دستورکار وجود دارد ،دچار برخی محدودیتها
هستیم .وقتی یک سفر به عقب میافتد ،برنامهریزی برای انجام آن نیازمند کار
مفصلی است که این کار را انجام خواهیم داد.
خبرنگاری پرسید که یک رسانه آمریکایی به بایدن پیشنهاد داده برای نشان دادن
حسن نیت خود به ایران ،راه خرید واکسن کرونا را تسهیل کند .آیا ایران هم میخواهد
حسن نیت خود را نشان دهد که سخنگوی وزارت امور خارجه پاسخ داد :آمریکا یک
جنگ تمام عیار علیه ایران شروع کرده و هنوز هم ادامه میدهد .دولت مستقری در
آمریکا نداریم که رفتار متفاوتی از خود نشان دهد.
وی با تاکید بر اینکه انتظار ما این است که اصالح مسیر و رفتار صورت بگیرد و
اجرای تعهدات خود را از سوی آنها مشاهده کنیم ،اظهار داشت :اقداماتی که در
راستای صبر راهبردی ایران تعریف میشود ،به حسن نیت تعبیر می شود .در این
صورتایرانآمادهاصطالحمسیروبازگشتاقدامجبرانیاست.امیدواریمآمریکاقدر
فرصت نهایی که برای حفظ برجام به وجود آمده است را بداند.
رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه درباره مناسبات تهران
و مسکو هم تصریح کرد :روسیه روابط ایران و روسیه در همه ابعاد در بهترین شرایط
قرار دارد و اجرا و پیشبرد توافقات میان دو کشور را پیگیر هستیم.
از طریق سوییس به واشنگتن پیام دادیم
بزاده در پاسخ به این سوال که در گفتوگوهای ظریف با همتایان کویتی و
خطی 
قطری پیامی به واشنگتن منتقل یا از واشنگتن دریافت شده است ،خاطرنشان کرد:
ما احتیاج به کسی نداریم که پیام بدهیم و بگیریم .به طور روشن مجاری خود را
داشتیم .به واشنگتن از طریق سوئیس پیام دادیم و به کشورهای منطقه هم مستقیم
به خودشان از طریق پایتختها پیام دادهایم .عواقب هر گونه ماجراجویی برعهده
واشنگتن است و در صورتی که اقدامی صورت بگیرد به طور روشن و بدون لحظهای
تردید پاسخ خواهیم داد .وی در پاسخ به سوالی درباره واکسن کرونا ابراز داشت:
ما در همه مقاطع کارهای الزم را در خصوص واکسن کرونا انجام دادیم و هر زمان
درخواستی شده با سرعت انجام دادیم.
باید نقش موثری در شکلگیری استانداردهای بین المللی داشته باشیم
وی درباره بررسی مجدد  FATFدر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم عنوان
کرد :در مورد  FATFنظرات ما کامال روشن است و بهترین اتفاق این است که نقش
موثری در شکلگیری استانداردهای بینالمللی داشته باشیم .عدم حضور ما محروم
کردن خود از این استانداردها است .بانک مرکزی و نهادهای پولی و مالی باید به طور
مشخص برای همه توضیح دهند نبود ما در آن چه مشکالتی برای مبادالت بانکی
ایجادمیکند.ویاضافهکرد:متاسفیمازلیستخاکستریبهلیستسیاهبرگشتیم
ولی به رغم سختیها وزارت خارجه به تالشهای خود ادامه میدهد.

 FATFو هزینه های پر مخاطره نپیوستن

در حالی مخالفان پیوستن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» ( )FATFنسبت به خود
تحریمی هشدار میدهند که نگاهی هر چند کوتاه به تبعات قرار گرفتن ایران در
ک ترین کشورهای جهان از تحمیل هزینههای
لیست سیاه و ه م گروه شدن با پرریس 
ن ناپذیر در زمینههای گوناگون اقتصادی بر کشور نشان دارد.
جبرا 
از ماه گذشته که رهبر معظم انقالب با درخواست حجت االسالم «حسن روحانی»
رییس جمهوری برای تمدید زمان بررسی لوایح «پالرمو» و «سی اف تی» با هدف
پیوستن تهران به گروه ویژه اقدام مالی موافقت کردند ،بار دیگر این موضوع سر زبان
ها افتاده و موافقان و مخالفان آن به بیان دیدگاه های خود در این زمینه می پردازند.
در تشریح لوایح چهارگانه اف ای تی اف و سرنوشت هر یک از آن ها در مجاری
قانونی ایران الزم به یادآوری است که لوایح مذکور عبارتند از اصالح قانون مبارزه با
تأمین مالی تروریسم ،اصالح قانون مبارزه با پولشویی ،الحاق ایران به کنوانسیون
جرایم سازمانیافته فرا ملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به
کنوانسیونبینالمللیمقابلهباتأمینمالیتروریسم(.)CFT
از چهار الیحه اشاره شده تا کنون لوایح «اصالح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصالح
قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسیده اند اما لوایح الحاق ایران به پالرمو و سی
اف تی که در دی ماه سال گذشته و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به
مجمعتشخیصمصلحتنظامارسالشد،همچنانبالتکلیفباقیماندهاند.
هزینه همگروهی با کشورهای پر ریسک جهان
یکی از مهمترین پیامدهای مخرب بالتکلیف ماندن یا رد لوایح چهارگانه ،قرار
گرفتن ایران در جرگه کشورهای پرریسک دنیا است« .سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی» ( )OECDسالی چند بار به رتبه بندی در این زمینه اقدام و کشورها را
از رتبه یک تا هفت از یکدیگر تفکیک میکند .هر چه کشوری از رتبه یک به سمت
رتبههفتحرکت کند،برریسکآنافزودهخواهدشد تا جایی کهجایگاههفتیعنی
پرریسک ترین کشورهای جهان .تا کنون بهترین رتبه جمهوری اسالمی ایران عدد
چهار در دولت اصالحات بوده است .در دولت های نهم و دهم کشورمان به پایین
ترین درجه یعنی رتبه هفت کشیده شد که این وضعیت تا یک دهه استمرار یافت.
در دولت یازدهم با برجام و خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ،شرایط
رو به بهبودی گذاشت و در سال  ۲۰۱۷به رغم مخالفت برخی کشورهای متخاصم،
وضعیت ایران یک درجه بهتر شد و از رتبه هفت به  ۶ارتقا پیدا کرد.
ایران در ژانویه سال ۲۰۱۸شرایط بهتری را تجربه کرد تا جایی که سازمان همکاری
اقتصادی و توسعه در گزارش خود ،کشورمان را در رتبه و جایگاه پنج قرار داد؛ این
بهترین رتبه و اعتباری بود که در دولت روحانی به دست آمد اما متاسفانه زیاد دوام
نیاورد.
با خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم های ثانویه در همان سال ،اوضاع
دگرگون شد تا جایی که ایران مجددا به رتبه  ۶تنزل یافت .اسفندماه پارسال نیز که
گروه ویژه اقدام مالی بعد از چندین بار تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه با هدف
تصویب لوایح آن ،از الحاق ایران به اف ای تی اف قطع امید کرد ،کشور ما مجددا در
لیست سیاه قرار گرفت و به رتبه هفت برگردانده شد.
حالاینپرسشمطرحمیشودکهقرارگرفتنایراندررتبههفتسازمانهمکاری
و توسعه اقتصادی چه معنا و پیامدهایی برای کشورمان دارد؟
قرار گرفتن ایران در زمره کشورهای با ریسک بسیار باال ،ضربه جدی به اعتماد
جهانی نسبت به ایران و متعاقب آن ،سرمایه گذاری و برقراری روابط اقتصادی با
تهران وارد می کند .منطق اقتصاد هم حکم می کند از کشوری که ذیل شدیدترین
تحریم ها قرار گرفته و تجارت با آن بسیار پرخطر است ،بازیگران خارجی فاصله
بگیرند .از این جهت نمی توان انتظار جذب سرمایه خارجی و گسترش روابط
اقتصادی را با جهان بیرون داشت.
البته در کنار مسائل اقتصادی همچون تورم ،رکود ،رشد اقتصادی ،معامالت
خارجی و غیره که در رتبه بندی دخیل اند ،مسائل سیاسی نیز در درجه بندی اعتبار
کشورها سهیم اند .بی تردید تحوالت سیاسی مثبت در کشور و بهبود مناسبات
سیاسیباهمسایگان،بازیگران منطقهو جهان تاثیربسزاییدراعتمادزاییو کاهش
ریسک دارد.
ضرورت خروج از لیست سیاه FATF
مهمترین رخدادی که می تواند کشورمان را همردیف با کشورهای کم ریسک
جهان قرار دهد ،الحاق ایران به اف ای تی اف و به دنبال آن ،خروج تهران از لیست
سیاه این گروه ویژه مالی است .ضمن اینکه پیوستن به اف ای تی اف با مزیت هایی
همچون بهره گیری ایران از اعتبار اسنادی ( )LCبه جای سیستم حواله در معامالت
خارجی ،اعتماد بانک های جهانی به نظام بانکی ایران ،بهبود روابط ایران با ۱۹۴
کشور عضو اف ای تی اف و غیره همراه است.
حتی دسترسی به غذا و دارو نیز که آمریکا مدعی خارج بودن آنها از دایره تحریم ها
است ،در صورت تدام حضور ایران در لیست سیاه دشوار به نظر می رسد؛ موضوعی
که طی ماه های اخیر در دوره سخت کرونا برای دستیابی ایران به دارو و واکسن خود
را نشان داد.
چندی پیش «علی مطهری» نماینده سابق تهران در مجلس درباره خرید واکسن
خارجی در توئیتر خود نوشت :به خاطر اینکه در لیست سیاه اف ای تی اف قرار
داریمنتوانستیم ۵۰میلیوندالرمبلغسهمیهایرانازواکسنکرونایسازمانجهانی
بهداشت برای هشت میلیون ایرانی را منتقل کنیم و سهمیه ایران باطل شد .مجمع
تشخیصمصلحتنظامبایدپاسخگوباشد.
افزون بر آن از نگاه ناظران ،پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی باعث شفافیت
شده که خود مانعی در برابر ارتکاب جرم و فساد است .در همین ارتباط رییس
جمهوری در جلسه روز چهارشنبه سوم دی ماه هیات دولت ،اظهار کرد «یکی از
راه های مبارزه با فساد همان چهار الیحه ای بود که دو تای آن تصویب شد و در دو
تای دیگر دستور رهبری راهگشاست .بهترین راه برای مبارزه با فساد تصویب لوایح
معروف به FATFاست؛ البته ممکن است بعضی ها خوششان نیاید».

کارشناسمسائلبینالملل:

سیاست خارجی کنونی ایران معطوف به مدیریت شرایط است

کارشناسمسائلبینالمللبااشارهبهتحرکاتنظامیاخیرآمریکادرمنطقهگفت:سیاستخارجیجمهوریاسالمی
در مقطع فعلی معطوف به مدیریت شرایط است و زمینه ای را فراهم نخواهد کرد که ترامپ بتواند از آن برای حل مشکالت
داخلیاشسوءاستفادهکند.
نصرت الله تاجیک در گفتوگو با ایرنا با اشاره به اقدامات دولت ترامپ در روزها و هفته های اخیر اظهار کرد :اقدامات
ترامپ در ارتباط با تحرکات نظامی اخیر و انتقال بمب افکنهای ب ۵۲-و دیگر ادوات نظامی به منطقه بیشتر جنبه
بازدارندگی دارد و هیچ ظرفیت عملیاتی برای اقدام سرزمینی علیه ایران وجود ندارد.
وی با بیان اینکه امکان اقدام ترامپ علیه منافع ایران وجود دارد اما ظرفیت اقدام سرزمینی علیه ما وجود ندارد ،گفت:
راهبرد فشار حداکثری ترامپ و تحریمهای هوشمند ایاالت متحده به اندازه کافی دولت و مردم ایران را تحت فشار قرار داده
و واشنگتن در این برهه برای فشار بیشتر به تهران نیازی به هزینه بیشتر نمیبیند ضمن اینکه چنین جنگی ممکن است
شروعش با یک طرف باشد ولی یقینا خاتمه آن با دو طرف هم نخواهد بود و از کنترل خارج خواهد شد.
سفیر پیشین ایران در اردن ،امکان ماجراجویی ترامپ علیه ایران در روزهای آخر را بعید دانست و افزود :از سوی دیگر
سیاست خارجی جمهوری اسالمی در مقطع فعلی معطوف به مدیریت شرایط است و عالقه ای به بازی در زمین ترامپ
ندارد .بنابراین جمهوری اسالمی شرایطی فراهم نخواهد کرد که ترامپ بتواند از آن برای حل مشکالت داخلیاش سوء
استفادهکند.
تاجیک ،امکان تداوم حضور ترامپ در کاخ سفید به هر بهانهای را محال ارزیابی کرد و گفت :اقدامات ترامپ و تحرکات
نظامی اخیر در اطراف ایران هدفش پیشگیری از ضربه آخر ایران است و وی نگران آن است که ضربه آخر را از ایران
دریافتکند.

وی گفت :هدف واشنگتن از انتقال ادوات نظامی به اطراف ایران بیشتر آمادگی برای این است که اگر ایران اقدامی
در جهت انتقام خون سردار سلیمانی و یاران شهیدش انجام داد ،غافلگیر نشود و اینها بیشتر جنگ روانی است و جنبه
بازدارندگی دارد تا مانع دریافت ضربه آخر از ایران شود.
بایدن میراث اوباما را حفظ خواهد کرد
این دیپلمات پیشین کشورمان درباره سیاست خارجی رییس جمهوری منتخب ایاالت متحده اظهار کرد :بایدن از
همان دریچهای به ایران نگاه می کند که اوباما نگاه می کرد یعنی بایدن هم سیاستهای اوباما را دنبال و تالش خواهد
کرد برجام را به عنوان میراث اوباما را حفظ و احیا کند.
تاجیک با بیان اینکه بایدن به دالیل مسایل داخلی آمریکا و اختالفات با ترامپ و حزب جمهوریخواه تالش خواهد کرد
میراث ترامپ را از بین ببرد ،گفت :اینها ظرفیتهایی است که در سیاست گذاری و اجرا و در تعامل با دولت بایدن میتوانیم
از آنها به نفع منافع و امنیت ملیمان بهره برداری کنیم.
وی دوران ترامپ را برای دنیا و ایران سیاه و تاریک ارزیابی کرد و گفت :ترامپ صحنه بین المللی را به هم ریخت و بعید
نبود که اگر در دور دوم پیروز می شد ،دنیا را به لبه پرتگاه جنگ جهانی سوم سوق میداد.
این کارشناس مسائل راهبردی ،تحوالت بهوجود آمده در منطقه و جهان را یادآور شد و گفت :ظرفیتهای خوبی در
تیم بایدن وجود دارد که از طریق آنها ما میتوانیم با کمک آنها گفتمان جدیدی در ارتباط با آمریکا طراحی کنیم و وارد
فاز جدیدی شویم.
وی ایجاد یک گفتمان جدید را هم از جهت زمینه و بستر و هم از جهت روابط دو طرفه بین تهران و واشنگتن و هم از جهت
تحوالت منطقه ای ممکن دانست و افزود :متاسفانه در دوران ترامپ ،رقبای ایران مثل عربستان شرایطی را در منطقه علیه

منافع جمهوری اسالمی رقم زده و منافع ما را امنیتی کردند.
این کارشناس ارشد مسائل منطقه تصریح کرد :اکنون چه در زمینه روابط دوجانبه با آمریکا ،چه مسائل منطقه و چه روند
تحوالت توسعهای کشور ایجاب می کند که ما از فرصت قرار گرفتن بایدن در قدرت استفاده کنیم.
تاجیک به مشکالت تاریخی بین ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت :نباید فراموش کرد که تعامل با واشنگتن به خاطر
مشکالت گذشته کار راحتی نیست و اقدامات ضدایرانی ترامپ در چهار سال گذشته نیز به آن اضافه شده و عبور ترامپ از
خطوط قرمز و به شهادت رساندن سردار سلیمانی و یارانش در بغداد آخرین مورد آنهاست.
ترامپ با ماجراجوییهایش روابط ایران و آمریکا را شخم زد
وی درباره تاثیرات ماندگار ترور شهید سردار سلیمانی بر روابط ایران و آمریکا تصریح کرد :ترامپ با این ماجراجوییها
روابط ایران و آمریکا را شخم زد و اگر کورسویی هم در زمان دولت اوباما برای بهبود روابط به وجود آمده بود ،در دوران
ترامپ از بین رفت.
این کارشناس مسائل بین الملل قدرت موشکی ،نفوذ منطقه ای و دیگر تواناییهای سخت افزاری و نرم افزاری ایران در
سطح ملی ،منطقه ای و جهانی را یادآور شد و افزود :حفظ و ارتقای این مجموعه ظرفیتها در تقابل با دشمنانمان ایجاب
میکند که دوران جدیدی را در تعامل با ایاالت متحده رقم بزنیم و گفتمان جدیدی را در روابط با آمریکا تولید کنیم که مولفه
امنیتیدرآنمولفهمسلطنباشد.
وی افزود :گفتمان مسلط در روابط ایران و آمریکا امنیتی و دشمنانه است و به همین خاطر هم آمریکاییها منافع ما در
سیاست خارجی را خوب درک نمیکنند و آنرا امنیتی میکنند؛ ما باید شرایطی به وجود بیاوریم که بتوانیم از این وضعیت
خارج شویم و مولفه های دیپلماتیک و اقتصادی را بر گفتمان موجود بین تهران و واشنگتن مسلط کنیم.
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 کرونا مغلوب دانش ایرانی
رئیس ستاد شهرهوشمند شهرداری قم خبرداد

حرمت شکنی در مراسم تشییع آیت الله مصباح یزدی
عده ای محدود در مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت الله مصباح یزدی ،با ارائه درخواست های تفرقه
افکنانه،ضمنجسارتدوبارهبهرئیسجمهور،بهنوعیحرمتمراسمتشییعپیکرایناستادبزرگو
فقید حوزه را هم شکستند؛ اقداماتی که آیت الله فقیهی عضو شاخص جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم هم رفتار آنها را حرکاتی نادرست خواند .به گزارش ایلنا ،در زمان نزدیک به شروع مراسم تشییع،
یک بنر و طومار برای جمع آوری امضا ،در نزدیکی درب ورود مصلی قم نصب شد که در آن محاکمه
قضایی آقایان روحانی رئیس جمهور ،ظریف وزیر امور خارجه و الریجانی مشاور مقام معظم رهبری و
رئیس سابق مجلس شورای اسالمی را خواسته بودند؛ در این بنر نوشته شده بود "بسمه تعالی .امام
خامنه ای :برجام خسارت محض است؛ محضر مبارک حضرت آیت الله رئیسی ریاست محترم قوه
قضائیه؛باعنایتبهفرمایشفوقالذکرامامخامنهای،آقایانحسنروحانی،علیالریجانی،محمد
جواد ظریف و تیم همراه ،که مسببین اصلی خسارت به اقتدار سیاسی ،اقتصادی و منافع ملی می
باشند! لذا خسارت مدال ندارد و گیرندگان ۷۵۰سکه ،باید آن ها را به خزانه بیت المال بازگردانند؛ بر
این اساس ،ما امضا کنندگان ذیل ،از ریاست محترم قوه می خواهیم ،با قاطعیت ،مسببین خسارت
را محاکمه و مجازات فرمایید .بدیهی است این اقدام ،مرضی خداوند متعال ،شهدا و امام شهیدان
خواهد بود .اساتید ،طالب و مردم والیتمدار قم".

تالش برای تدوین مدل
هوشمندسازیبومیقم

رئیس ستاد شهرهوشمند شهرداری قم با اشاره به ضرورت طراحی مدل
هوشمندسازی شهر قم ،از تالش برای تدوین این طرح بر اساس فرهنگ و
اعتقادات حاکم بر شهر قم خبر داد.
همایون یزدان پناه با اشاره به تالش شهرداری برای تدوین مدل بومی
هوشمندسازی قم اظهار داشت :فرایند مدل سازی بومی برای ایجاد شهر
هوشمند یکی از ملزومات تحقق این موضوع است.
ویبابیاناینکهمابایدفرآیندسختوطوالنیوبسیارمهممدلسازیبومی
را شروع کنیم ،تصریح کرد :ما مقدمات کار را از سال ۱۳۹۷شروع کردهایم و به
دانش خوبی برای طراحی آن دست یافتهایم و باید آن را ادامه دهیم.
وی با اشاره به ارتباط ستاد شهر هوشمند شهرداری قم با اساتید حوزه و
دانشگاه برای این موضوع افزود :جلساتی در رابطه با پیشنویس طرح
هوشمندسازیهماهنگباقمبرگزارشدهتاطرحبهشورایفناوریاطالعات
رئیسجمهوری ارسال شود .رئیس ستاد شهرهوشمند شهرداری قم افزود :با
توجه به تعدد حوزههای مرتبط با موضوع ،بر روی تولی گری چند دستگاه
اجرائی بحث شد که مثال یکی از آنها وزارت راه و شهرسازی بود و متاسفانه
تاکنون در این خصوص جمع بندی و تعیین تکلیف صورت نگرفته است.
وی ادامه داد :قم بهعنوان یکی از کالنشهرهای سرآمد در تحقیق و پژوهش
در این حوزه است .قم شهر انقالب است و بیشتر متفکرین اسالمی و بحث
مرجعیت شیعه در آن واقعشده است و از سوی دیگر نزدیکی این شهر به
پایتختمیتواندبهتحققاینهوشمندسازیکمککندوهمهاینامورباعث
تمایز قم نسبت به سایر شهرها میشود.
وی بابیان اینکه قم یک شهر بینالمللی است تأکید کرد :در جلسه با
آیتالله اعرافی مسئله نداشتن فقه هوشمند سازی را مطرح کردیم .در واقع
سازمان فناوری اطالعات در این زمینه روشمند عمل میکند و هوشمند
سازی بر مبنای معماری و فرهنگی در آن صورت نمیپذیرد.
مدیر منطقه پنج شهرداری قم مطرح کرد

اجرای ۴پروژه عمرانی بااعتباری
بیش از  ۲۳میلیارد ریال

مدیر منطقه پنج شهرداری قم گفت :پیادهروسازی مقابل درب  6مسجد
جمکران ،زیرسازی سی متری دوم سنگبریها ،اجرای فاز دوم بوستان
آفتاب و زیرسازی کوچه  19بلوار خلیجفارس ،چهار پروژه در حال اجرای
منطقهپنجاست.
علیرضا اقبالیان پروژههای عمرانی منطقه پنج را موردتوجه قرارداد و اظهار
داشت :در سال  ۹۹بسیاری از پروژههای عمرانی که در چند سال گذشته
آغازشده بود به پایان رسیده و پروژههای جدیدی کلنگ زنی شده است.
وی عملکرد شهرداری قم را نسبت به سایر کالنشهرها مثبت ارزیابی کرد و
افزود :باوجود شرایط سخت اقتصادی حاکم بر کشور شهرداری قم توانسته
عالوه بر پایان بسیاری از پروژهها ،پروژههای جدیدی را نیز تعریف و اجرا کند.
مدیر منطقه پنج شهرداری قم چهار پروژه مهم منطقه در سال  ۹۹را
موردبررسی قرارداد و تصریح کرد :پیادهروسازی مقابل درب  ۶جمکران،
زیرسازی سی متری دوم سنگبریها ،اجرای فاز دوم بوستان آفتاب و
زیرسازی کوچه  ۱۹بلوار خلیجفارس ،چهار پروژه در حال اجرای منطقه پنج
است .وی شرایط پروژه پیادهروسازی مقابل درب  ۶جمکران را تشریح کرد
و گفت :این پروژه بااعتباری بالغبر چهار میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال کلید
خورده و با  ۹۵درصد پیشرفت و اجرای  ۱۱۰۰مترمربع سنگفرش و ۱۳۵۰
متر جدولگذاری در حال اجرا است.
اقبالیان گزارشی از پروژه زیرسازی سی متری دوم سنگبریها ارائه داد و
بیان کرد :در این پروژه با طولی برابر ۱۳هزار و ۵۰۰متر ،دو هزار ۲۰۰تن بتن
مصرفشده که تا امروز  ۶۵درصد پیشرفت داشته و اعتباری بالغبر  ۴میلیارد
و  ۵۰۰میلیون ریال و با  ۲۵درصد افزایش پیمان به آن اختصاص دادهشده
است .مدیر منطقه پنج شهرداری قم از پیشرفت ۳۰درصدی زیرسازی کوچه
 ۱۹بلوار خلیجفارس خبر داد و خاطرنشان کرد :در این پروژه  ۱۱۰۰تن بتن
استفادهشده و  ۶هزار و  ۲۰۰مترمربع زیرسازی با اعتباری بالغ بر  ۴میلیارد و
 ۵۰۰میلیون ریال انجام میشود.
سرپرستسازمانتاکسیرانیشهرداریقمخبرداد

تجهیزتاکسیهایبیسیم
به دستگاه کارتخوان

سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری قم گفت :تاکسیهای بیسیم
به علت گردش مالی و کرایههای قابلتوجه به دستگاه کارتخوان مجهز
میشوند .علی نیک به لزوم پرداخت الکترونیک در تاکسیها اشاره کرد و
اظهار داشت :یکی از مشکالت شهروندان در پرداخت کرایه نقدی نداشتن
پول خرد و عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی در جابهجایی کرایه است.
وی تجهیز بیش از دو هزار  ۵۰۰تاکسی به سیستم بارکد خوان را تحولی در
پرداختالکترونیککرایههادانستوتصریحکرد:تاپایانسالهمهتاکسیها
به سیستم بارکد خوان تجهیز میشوند .مدیرعامل سازمان تاکسیرانی
شهرداری قم ادامه داد :تاکسیهای بیسیم به علت قابلتوجه بودن کرایه
آنها امکان استفاده از بارکد خوان و نرمافزار قمیار را نداشته و به دستگاه
کارتخوان مجهز میشوند .وی استفاده گسترده از بارکد خوان و دستگاه
کارتخواندرتاکسیهایبیسیموگردشیرانیازمندفرهنگسازیدانست
و خاطرنشان کرد :نیازمند همکاری همه خانواده تاکسیرانی در تشویق
شهروندان و کاهش پرداخت نقدی در تاکسیها هستیم .نیک شیوع ویروس
کرونا را عامل تسریع و تشویق شهروندان در پرداخت الکترونیک در تاکسیها
دانست و ابراز کرد :شهروندان برای رعایت بیشتر پروتکلهای بهداشتی و
کاهش تنش در پرداختهای نقدی میتوانند با نصب اپلیکیشن قمیار بدون
استفاده از پول نقد کرایههای تاکسیها را پرداخت کند.
مدیرعاملسازمانمیادینشهرداریقمخبرداد

هزینه ۱۵۸میلیارد ریال برای تملک
میدانمیوهوترهبارمطهری

مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری قم با اشاره به تملک  50غرفه میوه و ترهبار میدان مطهری در سال
 98و  ،99از هزینه  158میلیارد ریالی این آزادسازی خبر داد.
علیرضا مظفری اظهار داشت :سازمان میادین در خصوص تملک میدان
مطهری جلسات متعددی با آستان مقدس ،کارشناسان رسمی دادگستری
و همچنین وکالی باتجربه درخصوص احصاء و شناسایی اطالعات مالکین
برگزار کرده است و در مجموع با صرف اعتباری بالغ بر  ۱۵۸میلیارد ریال در
سال ۱۳۹۸و۱۳۹۹؛ ۵۰غرفه به تملک این سازمان درآمده است .مدیرعامل
سازمانمیادینمیوهوترهباروساماندهیمشاغلشهریشهرداریقممعضل
ُ
میدان میوه و ترهبار شهید مطهری را وجود مشاغل عمومی خردهفروش
دانست و بیان داشت :میدان مطهری شاهراه ارتباطی قم محسوب میشود و
از نگاه زائر و مجاور با مشکالتی مانند بالتکلیفی همراه است؛ حال آنکه با راه
ُ
اندازی و استقرار مراکز میوهفروشی و خردهفروشی در تمام سطح شهر؛ دیگر
الزامی به فعالیت واحدهای فعال این مجموعه وجود ندارد.

طرح:عباس گودرزی

رییس کل دادگستری استان قم خبرداد

کاهش 21درصدی طالق توافقی در قم

رییس کل دادگستری استان قم گفت :در
راستای اجرای دستورالعمل حذف زندان برای
مهریه ،طالق توافقی در این استان  ۲۱درصد
کاهشیافتهاست.
حجتاالسالموالمسلمینعلیمظفریدردیدار
با آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری رییس
جامعه مدرسین ،با بیان اینکه در استان قم هیچ
فردی بابت مهریه در زندان نیست ،افزود :در
صورت مطالبه مهریه  ،اگر مالی از زوج موجود باشد
فروخته و تحویل زوجه میشود در غیر این صورت
نباید کسی بابت مهریه یا دینی که از پرداخت
آن معسر است به زندان بیفتد .وی اضافه کرد:
با اجرای این دستورالعمل عالوه بر کاهش ۲۶
درصدی تقاضای مهریه ،طالق توافقی نیز ۲۱
درصد کاهش یافته است.
وی با ارایه گزارشی از وضعیت کنونی دادگستری
استان قم در بخشهای مختلف ،بیان کرد:
بسیاری از پروندههای معوق رسیدگی شده و
در اجرای احکام تعداد کمی از پروندهها اجرای
حکمشان طوالنی شده بود که حکم آنها نیز اجرا
شد .مظفری ابراز امیدواری کرد :تا پایان سال تمام
پروندههابهروزرسیدگیشوند.

وی در ادامه انجام معامالت ملکی با اسناد عادی
را از مشکالت موجود در استان عنوان و بیان کرد:
باید طوری عمل کرد که اینگونه معامالت فقط از
طریق اسناد رسمی صورت گیرد ،زیرا این کار نقش
مهمی در حوزه کاهش ورودی پروندهها به دستگاه
قضاییتوامباافزایشامنیتاقتصادیبرایجامعه
را به همراه دارد.

وی ادامه داد :با توجه به گستره حوزه امالک
و مستقالت و حجم سرمایه فراوان در گردش آن،
پیامد عدم اجرای این مهم ،افزایش ورود پروندهها
به دستگاه قضایی و مشکالت فراوان برای مردم
است .در پایان این دیدار معاون پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری در خصوص اقدامات صورت
گرفته در این معاونت توضیحاتی ارایه نمود.

معاون شرکت توزیع برق استان قم اعالم کرد؛

ادامه خاموشیها تا کاهش مصرف انرژی

معاون بهرهبرداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان قم
گفت :خاموشیهای برق که در چند روز گذشته در این استان اعمال شده است،
تا کاهش مصرف انرژی گاز و برق ادامه خواهد داشت.
سید نبیل کهفی افزود :در راستای اعالم وضعیت اضطراری در تامین سوخت
نیروگاههای کشور و با هدف تامین سوخت مورد نیاز این نیروگاهها در فصل
سرما ،برنامه اعمال مدیریت اضطراری بار در دستور کار قرار گرفت.
وی اضافه کرد :از تاریخ  ۱۴دیماه جاری مطابق سهمیه تعیین شده برای
هر شرکت توزیع برق ،خاموشیها هر شب از ساعت  ۱۲بامداد تا  ۴:۳۰اعمال
میشود.
وی با بیان اینکه سهمیه استان قم در این طرح ۴۰مگاوات است  ،بیان کرد :بر
اساس این سهمیه ،یکشب درمیان برق تعدادی از محلههای این استان در بازه
زمانی اعالم شده حداکثر به مدت یک ساعت و نیم خاموش میشود.
کهفی با اشاره به اینکه اطالعات خاموشی محلهها روزانه در اپلیکیشن «برق
من» بارگذاری میشود ،از مردم درخواست کرد :با مشارکت در مدیریت و کاهش

مصرف انرژی به تولید نیروگاهها و کاهش مصرف سوخت در راستای حفظ
پایداری شبکه برق کمک کنند .وی در ادامه به طرح خاموشی معابر اشاره کرد
و گفت :در راستای اجرای این طرح ،چراغهای معابری که خاموشی در آنها
مشکلی ایجاد نمیکند،بهصورت یکی در میان خاموش میشود.
وی با بیان اینکه پیشبینی میشود این طرح تا اسفندماه ادامه داشته باشد،
افزود :از مردم درخواست میشود برای خاموشی معابر با شرکت برق تماس
نگیرند و آگاه باشند این خاموشیها با برنامه است.
معاون شرکت توزیع نیروی برق قم اضافه کرد :خاموشی چراغهای معابر از
زمان روشن شدن تا خاموش شدن یعنی در ساعات شب با برنامهریزی اعمال
میشود.
در حالحاضر بیش از  ۵۷۰هزار مشترک برق در استان قم وجود دارد؛ ۱۳
درصد برق قم در بخش کشاورزی ۲۸.۴،درصد در بخش صنعت ۳۶.۵۵،درصد
در بخش خانگی ۱۰.۴ ،درصد در بخش عمومی ۹.۷۸ ،درصد سایر مصارف و
 ۱.۸۳در بخش روشنایی معابر مصرف میشود.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم:

بهره برداری از تقاطع بلوار حضرت معصومه

حسن طالئی با اعالم خبر بهره برداری تقاطع غیر
همسطحبلوارحضرتمعصومه(س)تاپایانامسال،
بیان کرد :این طرح با هدف ساماندهی وضعیت
ترافیکی محدوده ورودی شهر قم از سمت جعفریه
و تسهیل در عبور و مرور شهری و همچنین کاهش
هزینه سفر در دستور کار قرار گرفت.
عضو شورای اسالمی شهر قم  ،با اشاره به وضعیت
منطقه  ۶شهری گفت :این منطقه ،یکی از مناطق
پرتراکم و پرجمعیت شهر قم است که باتوجه به
جمعیتساکن،میتواندیکیازمناطقاثرگذارشهر
بــاشــد ،با در نظر گرفتن یکی از ورودیهای اصلی
شهر قم از سمت شمال و غرب کشور امیدواریم
اقدامات انجام شده از سوی مدیریت شهری در
منطقه ،شاهد رشد چشمگیر و توسعه شهری در
مناطقکمبرخوردارباشیم.
طالیی با اعالم خبر بهره برداری تقاطع غیر
همسطحبلوارحضرتمعصومه(س)تاپایانامسال،

(س)

بیان کرد :این طرح با هدف ساماندهی وضعیت
ترافیکی محدوده ورودی شهر قم از سمت جعفریه
و تسهیل در عبور و مرور شهری و همچنین کاهش
هزینه سفر در دستور کار قرار گرفت.
عضو شورای اسالمی شهر قم افزود :رمپ و لوپ
درون شهری کمربندی امام علی (ع) و بهسازی
و ساماندهی الین خروجی به طول  ۴کیلومتر به
بهره برداری رسیده که نواقص موجود در خصوص
جدولگذاری و وضعیت آسفالت با توجه به اینکه
پروژه تحویل قطعی نشده توسط پیمانکار مربوطه
رفع خواهد شد و در حال حاضر بحث تامین
روشنایی و احداث فضای سبز در حال انجام بوده
و تا پایان سالجاری این پروژه به بهره برداری خواهد
رسید.
طالیی عنوان کرد :در همین راستا با توجه به
حجم باالی تردد در مسیر حد فاصل میدان کشاورز
تاکمربندی امام علی (ع) ،مقابل بیمارستان شهدا

تا پایان امسال

و روبروی امامزاده سید معصوم (ع) و با هدف ارایه
خدمات بهینه به شهروندان ،افزایش ضریب ایمنی
عابرین پیاده ،برطرف شدن مشکل تردد عابرین
پیاده در این مسیر با تسهیل و تسریع در عبور و مرور
از عرض خیابان مذکور پس از انجام بررسیهای
کارشناسی مقرر شد پل مکانیزه عابر پیاده احداث
شود.
عضو شورای اسالمی شهر قم با بیان اینکه یکی
از موضوعات مورد توجه شهرداری تأمین امنیت
شهروندان در محیط شهری است ،تصریح کرد:
طرحمکانیزهکردنپلهایپرترددیکیازضرورتها
و رویکردهای مجموعه مدیریت شهری به شمار
میرود که این طرح با توجه به حجم باالی تردد در
نقاط مختلف شهر و با هدف افزایش ضریب ایمنی
عابرین پیاده ،روان سازی ترافیک پس از انجام
بررسیهای کارشناسی و مکان سنجی در سه نقطه
از منطقه ،۶تا پایان امسال صورت میگیرد.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم خبرداد

اختصاص158میلیارد تومان تسهیالت به ۴۴واحد تولیدی

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم گفت :در رابطه با تسهیالت
تبصره  ۱۸قم بیش از سهم خود جذب کرده است و رتبه سوم را در سطح کشور
ً
داریم و اخیرا نیز ۱۵۸میلیارد تومان به سهم قم اضافه شد.
محمود سیجانی با اشاره به پیگیری موانع تولید بهطورجدی در قم اظهار
داشت :تاکنون سیوپنج جلسه از ستاد تسهیل موانع تولید را پشت سر
گذاشتهایم و در این جلسات مصوبات زیادی در جهت از میان برداشتن موانع
در مسیر تولید مورد پیگیری قرارگرفته است .رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان قم افزود :بر اساس آخرین مصوبه از سازمان برنامهوبودجه کشور
اعطای تسهیالت تبصره 18از واحدهای تولیدی با 60درصد پیشرفت فیزیکی
در مناطق کم برخوردار به  30درصد رسیده است .وی بیان کرد :این مصوبه
در جهت تکمیل واحدهای صنعتی در مناطق محروم و کم برخوردار موردتوجه
قرارگرفته و میتواند فرصت خوبی را در جهت تولید و اشتغال به وجود بیاورد.

سیجانی عنوان کرد :طبق این مصوبه بسیاری از واحدهای نیمهکاره در شهرک
صنعتیشکوهیهومحمودآبادمیتواننددرسالجاریتکمیلشوند،همچنین
فرصت باارزشی برای اجرایی شدن صنایع دانشبنیان در قم فراهمشده است.
وی خاطرنشان کرد :در رابطه با تسهیالت تبصره  18قم بیش از سهم خود
ً
جذب کرده است و رتبه سوم را در سطح کشور داریم و اخیرا نیز  158میلیارد
تومان به سهم قم اضافه شد که  107میلیارد تومان سرمایه ثابت و  51میلیارد
تومان سرمایه در گردش برای  44واحد تولیدی و صنعتی است .رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان قم گفت :در ماههای گذشته نیز  250میلیارد
تومان اعتبارات جذب کرده بودیم و میتوانیم تا پایان سال 450میلیارد تومان را
بهطور کامل جذب کنیم .وی افزود :یکی دیگر از مصوبات در جهت کارگشایی
واحدها حمایت از فعاالن اقتصادی در تمدید یکساله کارت بازرگانی در صورت
نداشتن حسابجاری یا چک برگشتی است تا بتوانند به تولید ادامه دهند.

آخرین وضعیت شیوع کرونا دراستان قم
رییس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :در  ۲۴ساعت منتهی به پانزدهم دیماه  ۲ ،۹۹بیمار که
نتیجه آزمایش کرونای آنها مثبت بود ،فوت کردند .محمدرضا قدیر با اشاره به آخرین وضعیت از
مبتالیانبهکووید ۱۹درقم،افزود:دراینمدت ۲۰بیمارباعالیمابتالبهکرونادربیمارستانپذیرش
شدهاند.وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۵نفر بستری شدهاند ،اضافه کرد ۲۱:نفر از بیمارانی که در
بیمارستانبستریبودند،بابهبودیحالعمومیشانترخیصشدند.ویادامهداد:درحالحاضر
 ۱۰۸بیمارمبتالبهکرونادربیمارستانبستریهستندکهحال ۱۲نفرآنهاوخیماست.پسازچند
ماه وضعیت قرمز و فوق قرمز کرونایی در قم ،این استان از نیمه آذرماه در شرایط نارنجی کرونایی قرار
گرفته بود ک ه با اعالم دانشگاه علوم پزشکی قم ،از ششم دی در وضعیت زرد قرار گرفت.
 استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورد
نظام موسوی نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی در حساب توییتری خود نوشت":پس
از قانع نشدن اکثریت قاطع نمایندگان مجلس از پاسخ وزیراقتصاد به سئوال بنده و دکتر احمد
نادری،طرحاستیضاحآقایدژپسندباامضای۱۰۲نمایندهتقدیمهیاترئیسهمجلسشد.وافزود:
"محورهای عمده این استیضاح شامل تخلفات گسترده در روند خصوصی سازی ،اوضاع نابسامان
بازار سرمایه و بازار ارز است".هفته گذشته فرهاد دژپسند برای پاسخگویی به سوال احمد نادری
نماینده تهران درباره وضعیت واگذاری نیشکر هفت تپه به مجلس رفت .دژپسند در مجلس به دفاع
قاطع از روند واگذاری این شرکت به بخش خصوصی پرداخت.
ظریف :غنیسازی  ۲۰درصدی را از سرگرفتیم
وزیر خارجه کشورمان در توییتی با اشاره به آغاز غنی سازی  20درصدی ایران تاکید کرد که
درصورتپایبندیتمامیطرفینبهبرجامهمهاقداماتایرانبرگشتپذیرخواهندبود.محمدجواد
ظریف نوشت:ما بر اساس مصوبه پارلمانمان ،غنیسازی  ۲۰درصدی را از سر گرفتیم.به نحو
مقتضی به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اطالعرسانی شده است.اقدامات جبرانی ما در انطباق
کامل با بند  ۳۶برجام است و بعد از سالها عدم پایبندی چند عضو دیگر برجام اجرا شده است.
تدابیر ما در صورت پایبندی همه به تعهداتشان ،کامال بازگشتپذیر است.
مکلف شدن دانشگاه آزاد به شفافیت مالی
 ۲۱نماینده مجلس شورای اسالمی در نامهای به رییس و اعضای کمیسیون تلفیق خواستار
الحاق دانشگاه آزاد اسالمی به دستگاههای مشمول در الیحه بودجه  ۱۴۰۰برای شفافیت مالی
این نهاد شدند .به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ،در این نامه که «علی خضریان» نماینده مردم
تهران و سخنگوی کمیسیون اصل  ۹۰یک نسخه از آن را در اختیار ایرنا قرار داده ،آمده است:
شفافیت عملکرد و پاسخگویی نهادهای حاکمیتی و وابسته به قوای سه گانه ،این روزها به گفتمان
عمومی تبدیل شده است .مبارزه با فساد ،ارتقای سالمت اداری و مدیریت تعارض منافع تنها با
ایجاد شفافیت از طریق هوشمند سازی فرآیندها ،اطالعات مالی و تصمیمات مدیریتی قابل تحقق
خواهدبود.
کرونا جان  ۱۱۰نفر دیگر را در ایران گرفت
سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :با فوت  ۱۱۰بیمار دیگر از مبتالیان
قطعی در  ۲۴ساعت گذشته ،شمار جانباختگان قطعی این بیماری در کشور به  ۵۵هزار و ۶۵۰
نفر رسید .سیما سادات الری روز دوشنبه با اعالم آخرین آمار مبتالیان و جانباختگان کرونا در ایران
افزود :در  ۲۴ساعت گذشته تا ظهر امروز ( ۱۵دی  )۱۳۹۹بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی
 ۶هزار و  ۷۳بیمار جدید مبتال به کووید  ۱۹در کشور شناسایی شد و  ۷۶۹نفر بستری شدند .با این
حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به یک میلیون و  ۲۴۹هزار و  ۵۰۷نفر رسید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم خبرداد

سه سال حبس برای شکارچی سابقه دار قمی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت :شکارچی متخلف قمی که در منطقه حفاظت شده
پلنگ دره اقدام به شکار دو عدد کل و بز کرده بود ،به دلیل تکرار و تعدد تخلفات ،به سه سال حبس تعزیری
محکوم شده است.
سید رضا موسوی مشکینی در گفت و گویی اظهار داشت :یک شکارچی متخلف پس از شکار در منطقه
حفاظت شده پلنگ دره ،توسط یگان حفاظت محیط زیست شناسایی شد و با اخذ دستور قضایی منزل
وی مورد بازرسی قرار گرفت.
وی با اشاره به کشف دو عدد الشه کل و بز ،یک عدد تاکسیدرمی بز و یک اسلحه تک لول ساچمه زنی به
همراهدوربیناسلحهوتعدادیفشنگشکاریازمنزلمتخلف،خاطرنشانکرد:اینمتخلفبهدلیلشکار
در منطقه حفاظت شده با اسلحه دیگران به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.
مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستانقمبابیاناینکهسهسالحبساینمتخلفزیستمحیطیقطعی
بوده و اجرایی می شود ،تصریح کرد :وی همچنین به دلیل شکار دو عدد کل و بز ،در دادگاه بدوی به
پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال ضرر و زیان محکوم شده است.
وی در پایان ضمن قدردانی از دستگاه قضایی برای جدیت در برخورد با تخلفات زیست محیطی ،اظهار
داشت :هرگونه تخلف و عدم رعایت قوانین و ضوابط زیست محیطی چه در بخش طبیعی و چه در بخش
انسانی ،بدون مسامحه مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته و قاطعانه با آنها برخورد خواهد شد.
منطقه حفاظتشده پلنگ دره با وسعتی بالغبر  ۳۱هزار هکتار در جنوب غربی و  ۵۰کیلومتری شهر قم
واقعشده و با میانگین ارتفاع یک هزار و  ۹۵۰متر از سطح دریا ،دارای میزان بارندگی باالتر نسبت به سایر
نقاطاستانو تنوعگیاهیو جانوریبسیارغنیو مناسب است .این منطقهدر جنوبغربیو ۵۰کیلومتری
شهرستان قم واقعشده است که  ۴۲۰گونه گیاهی در قالب  ۸۰تیره در این منطقه شناساییشده است؛
پلنگدرهازسال ۱۳۷۵بهعنوانمنطقهشکارممنوعودرسال ۱۳۸۸درلیستمناطقحفاظتشدهکشور
قرار گرفت .منطقه پلنگ دره از زیستگاههای انواع وحوش ازجمله پلنگ بوده و نام و شهرت خود را از این
حیوان گرفته است ،به همین جهت از دیرباز موردتوجه شکارچیان بوده است .هماکنون ۲۱گونه پستاندار
 ۵۲ ،گونه پرنده ۱۳ ،گونه خزنده و دو گونه دوزیست در این منطقه گزارششده؛ خرگوش ،شغال ،گرگ،
روباه،گراز،پلنگ،گربهوحشی،خارپشت،خفاشبالبلندوکفتارازجملهپستانداراناینمنطقهمیباشد.
فرمانده انتظامی استان قم خبرداد

توقیف تریلی حامل 357کیلوگرم مرفین در قم

فرمانده انتظامی استان قم از کشف  357کیلوگرم مواد مخدر از نوع مرفین در نتیجه بازرسی از یک
دستگاه تریلی در این استان خبر داد.
سرتیپ «سید محمود میرفیضی» اظهار داشت :در پیگیری اطالعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر
استان قم ،یک قاچاقچی مواد افیونی شناسایی و مشخص شد نامبرده قصد دارد ،محموله مواد مخدر را
به وسیله یک دستگاه تریلی از مرزهای جنوب شرقی کشور و در ادامه با عبور از محور مواصالتی استان قم
به استان همجوار منتقل کند ،بنابراین بالفاصله موضوع در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت .وی
گفت :سپس با هماهنگی مقام قضایی استان مأموران به محل مورد نظر در یکی از محورهای مواصالتی
استان اعزام و کنترل تردد خودروهای عبوری در دستور کار آنها قرار گرفت که سرانجام تریلی حامل 357
کیلوگرم مرفین در قم توقیف شد .فرمانده انتظامی استان قم اضافه کرد :تریلی در ادامه به یگان منتقل
و طی بازرسی صورت گرفته  357کیلوگرم مرفین کشف و متهم دستگیر شد .سردار میرفیضی افزود :در
نهایت نامبرده به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی استان شد.

