استاندار قم :

محدودیتهای تردد شبانه در
استان قم ادامه مییابد

روزنامه
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استاندار قم با اشاره به آبیشدن وضعیت کرونا در این استان
گفت :با وجود کمخطر بودن قم ،اما محدودیتها از جمله منع
تردد شبانه ادامه خواهد داشت .بهرام سرمست پیش از ظهر
دیروز در حاشیه جلسه ستاد ملی کرونا با اشاره به افزوده شدن
وضعیت رنگی جدید برای شیوع کرونا اظهار داشت :وضعیت
آبی ،رنگ جدیدی است که به معنای کم خطر بودن منطقه است
اما مثل وضعیت سفید نیست و قم در وضعیت آبی به سر میبرد.
استاندار قم با بیان اینکه "در وضعیت آبی نیز محدودیتهایی

مدیرعامل شرکت گاز استان قم :

نیروگاههایحرارتیازسوختمازوت
استفادهنمیکنند
مدیرعامل شرکت گاز استان قم گفت :در نیروگاههای حرارتی
قم بههیچعنوان از سوخت مازوت استفاده نمیشود و مصارف در
این بخش گاز و فرآوردههای نفتی است .علیرضا نصیری در جمع
خبرنگاران در خصوص آلودگی هوای قم اظهار داشت :آلودگی هوا
در قم به عواملی بستگی دارد وارونگی هوا و تراکم آن در سرما
یکی از عوامل مهم است .مدیرعامل شرکت گاز استان قم افزود:
در نیروگاههای حرارتی قم بههیچعنوان از سوخت مازوت استفاده
نمیشود و مصارف در این بخش گاز و فرآوردههای نفتی است.
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مدیرکل بهزیستی استان قم مطرح کرد

ظرفیتمراکزبهزیستی
کمتر از نیاز استان

مدیرکل بهزیستی استان قم ظرفیت مراکز بهزیستی این
استان را کمتر از نیاز آن دانست و از مسؤوالن عالی خواست
تدبیر الزم را در این زمینه داشته باشند .مهدی پهلوانی با بیان
گزارشی از نشست ها و اقدامات کمیته پیشگیری از بیماری

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم تاکید کرد

ضرورت همراهی مردم
برای جلوگیری از قطع شبانه برق

های واگیردار بهزیستی استان در دوران شیوع کرونا اظهار کرد:
کمیته پیشگیری از بیماری های واگیردار در اداره کل بهزیستی
استان قم از دی ماه سال قبل تشکیل شد تا ضمن بررسی
شرایط موجود ،شیوه نامه های الزم در این زمینه إحصا و جمع
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رییس جمهوری :

ملت ما وسیله آزمایش واکسنهای خارجی نمیشود
2

ایمان گزارش میدهد

مدافعان گمنام سالمت و محیط
زیست شهری را دریابیم
کارکنان خدمات شهری بخش مهمی از خط مقدم مبارزه با
کروناهستندکهباوجودبیشترینسهمدرایجادشرایطزیستی
مناسب در شهرها در دوران کرونا ،کمتر مورد توجه قرار می
گیرند .روحالله باقری کارشناس حوزه محیط زیست شهری
هوای قم بازهم در شرایط ناسالم قرار گرفت
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میگوید :کارکنان شهرداریها و نیروهای مرتبط با ارائه خدمات
مدیریت شهری و حملونقل عمومی ،بخشی از مدافعان گمنام
سالمت و محیط زیست شهری هستند که در سکوت کامل
رسانهای و بدور از چشمهای مجازی در حال ارائه خدمات به
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سایه آلودگی هوا بر آسمان استان قم
8

مدیرعاملمنطقهویژهاقتصادیسلفچگان:

تعدد سامانههای اقتصادی تولیدکنندگان را سردرگم کرده است

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت :تعدد سامانههای اقتصادی
بهویژه در خرید مواد اولیه ،تولیدکنندگان را سردرگم کرده است .سید مهدی
علیزاده طباطبایی در خصوص برخی از مشکالت در منطقه ویژه اقتصادی اظهار
داشت:کمبودمواداولیهبهخصوصکمبودسهمیهموادشیمیاییمشکالتزیادی
را درروند تولید ایجاد میکند و تولیدکنندگان باید نیاز خود را از بازار آزاد باقیمت
باال تهیه کنند درحالیکه بسیاری از این مواد اولیه شیمیایی ،تولید شرکتهای
داخلی بوده و وارداتی نیست .مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم
1

معاون خدمات شهری شهرداری قم تاکید کرد

تعطیلی روزبازارها در صورت عدم رعایت شیوهنامههای بهداشتی

معاون خدمات شهری شهرداری قم با بیان اینکه سالمت دستفروشها و مردم،
مهمترین اولویت ساماندهی روزبازارهای قم است ،گفت :در صورت عدم رعایت
شیوهنامههایبهداشتیمجبوربهتعطیلیروزبازارهاهستیم.بهگزارششهرنیوز،
سید امیر سامع با اشاره بهضرورت توجه به رعایت شیوهنامههای بهداشتی در
روزبازارها ،اظهار داشت :ساماندهی روزبازارها ازنظر فضای باز و محدوده مشخص
در سالهای اخیر انجام شده است .معاون خدمات شهری شهرداری قم ابراز کرد:
در گذشته گاهی روزبازارها در محدودههای مسکونی برگزارشده و به کوچههای 8

مدیرعاملمنطقهویژهاقتصادیسلفچگان:

حضورثباتسازمنطقهای

حضرت آیتالله خامنهای در روز  ۱۹دی ،معنا و منطق
حضورمنطقهایایرانراتقویتدوستانوطرفدارانجمهوری
اسالمیخواندند.
رهبر انقالب در بیانات خود گفتند« :حضور جمهوری
محسنپاکآیین*
اسالمی در منطقه ،ثباتآفرین و موجب رفع بیثباتی است».
همچنان که در سوریه و عراق این واقعیت را همه دیدند .بنابراین ،این حضور ،قطعی است و
بایدوجودداشتهباشدوخواهدداشت».ایشانهمچنینباتأکیدبراینکه«آمریکانفعخودش
را ،منافع خودش را در بیثباتی منطقه در شرایط کنونی میداند» ،اقرار یک کارشناس معروف
اندیشکدهآمریکاییاینترپرایزراشاهداینگفتهخوددانستند.
«مایکل لدین» از نومحافظهکاران جمهوریخواه که سابقه مشاور در شورای امنیت ملی و
وزارت امور خارجه آمریکا را دارد ،در کتاب خود با عنوان «سیاستهای ریاستجمهوری و
مسیر جنگ دوم عراق» به نقش بیثبات کننده آمریکا در غرب آسیا اعتراف کرده و میگوید:
«ثبات ،یک واژه بیارزش آمریکایی و یک مفهوم گمراهکننده است .ما خواهان ثبات در ایران،
عراق،سوریه،لبنانوحتیعربستاننیستیم.مامیخواهیمهمهچیزتغییرکندمسئلهاصلی
این است که چگونه بیثبات کنیم».
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال  ،۱۳۹۱آمریکا را مصمم کرد که بهعنوان یک
قدرت برتر ،حضور خود در غرب آسیا را تقویت کند .تأمین امنیت رژیم صهیونیستی از طریق
بیثباتسازی کشورهای مسلمان منطقه ،یکی از اهداف اساسی آمریکا از این سیاست بود.
حادثه مشکوک یازده سپتامبر نیز حضور نظامی آمریکا در افغانستان را شکل داد و به دنبال
آن ،آمریکا به بهانه حمله عراق به کویت ،حضور نظامی خود را در عراق را با مجوز سازمان ملل
رسمیتبخشید.
درواقع پس از دهه ،۹۰آمریکا سعی کرد با جلوگیری از حضور مؤثر دیگر بازیگران منطقهای
و فرا منطقهای ،منافع امنیتی و نظامی خود در غرب آسیا را تأمین کند .آمریکا در این مسیر
بیثباتسازی کشورهای سوریه و عراق را برای مسلط کردن اسراییل در منطقه دنبال کرد و
تغییرمرزهایجغرافیاییازطریقتجزیهاینکشورهارادردستورکارقرارداد.ایجادجنگهای
ی میان مذاهب اسالمی و استفاده از
نیابتی با تجهیز گروههای تکفیری ،اختالفافکن 
بازیگران مرتجع منطقهای همچون عربستان سعودی در جهت اهداف آمریکا رقم خورد.
دراینمیان،ظهورجمهوریاسالمیایرانبهعنوانمهمترینوپرنفوذترینقدرتمنطقهای
یکی از موانع جدی برای تحقق اهداف آمریکا بود .ایران با مخالفت جدی با تغییر مرزهای
جغرافیائی و تجزیه کشورهای عراق و سوریه به کمک کشورهای دوست خود شتافت و نه با
حرف بلکه در عمل از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشورها حمایت کرد .نقش بیبدیل
شهید سردار سلیمانی و شهدای مدافعین حرم ،در این عرصه غیرقابلانکار است.
ایران به دعوت دولتهای عراق و سوریه و بهصورت مشروع و قانونی ،در غرب آسیا حضور
پیدا کرد و این حضور مشروع موجب شکست تروریسم و بخصوص گروه تکفیری داعش و
کاهشحضورنامشروعکشورهایسلطهطلبازجملهآمریکاشد.
حضورایرانازآنجاکهباعثثباتوامنیتکشورهایغربآسیاشد،موردرضایتاینکشورها
قرارگرفتوموجبایجادوتقویت"محورمقاومت"علیهاستکباروصهیونیسموتضعیفنقش
بیثبات کننده آمریکا گردید .محور مقاومت که از دستاوردهای حضور و نفوذ ایران در غرب
آسیا بود ،مجموعهای از کشورها و نهضتهای ضد صهیونیسم ،ازجمله لبنان ،فلسطین،
سوریه ،عراق و یمن را در برگرفت .محوری که در یک مبارزه مستمر با عوامل آمریکا و گروههای
تروریستی ،معادالت منطقه را دگرگون ساخت .مهمترین اثر نفوذ مشروع ایران در غرب آسیا،
تبدیل فلسطین به اولین مسئله جهان اسالم و تقویت روحیه مقاومت در مردم منطقه برای
مقابله با رژیم صهیونیستی بود .قدرت و توانمندیهای ایران در منطقه ،نهتنها باعث شد تا
عراق و سوریه از دسایس استکبار درامان بمانند بلکه موجب گردید تا مردم کشورهای لبنان،
یمن و افغانستان نیز باسیاستهای پنهان آمریکا برای بیثباتسازی کشورهای خود آشنا
شده و درصدد مقاومت برآیند .ایران با تأکید بر حفظ تمامیت ارضی افغانستان و حمایت از
ثبات و امنیت پایدار و تشکیل دولت ملی بر پایه آرای مردم در این کشور ،روابط سازندهای را بر
اساساشتراکاتفرهنگی،سیاسی،امنیتیواقتصادیباافغانستانایجادکرد.
امروز نهتنها کشورهای غرب آسیا بلکه کشورهای بزرگی همچون چین و روسیه ،ایران
را کشوری ثبات ساز در منطقه دانسته و موفقیت برنامههای خود در این منطقه را منوط به
همکاری و مشارکت با ایران میدانند .آنها معتقدند در آینده ،غرب آسیا باوجود کشوری
همچون ایران و اعضای محور مقاومت ،قدرتمند ،تأثیرگذار ،تصمیم گیر و تصمیمساز خواهد
بود .بیانات مقام معظم رهبری در سالروز قیام مردم قم در نوزده دی  ،بیانگر این است که ایران
بهعنوان کشوری باثبات و قدرتمند میتواند و باید در ایجاد امنیت پایدار سیاسی – اقتصادی
در غرب آسیا و بخصوص منطقه خلیجفارس و حوزه خزر ،محور ثبات و امنیت باشد .این بیان
نشانگر این است که حضور مقتدرانه و مشروع ایران در غرب آسیا ،یاریدهنده به کشورهای
دوست بوده و تقویت ثبات و امنیت این کشورها را مدنظر دارد .امروز کشورهای مسلمان
در غرب آسیا ،از ظرفیتهای الزم برای ایجاد امنیت و ثبات برخوردار هستند و آن دسته از
کشورهایی که خود را به دامان کاخ سفید انداختهاند باید بدانند که آمریکا موجب امنیت و
ثباتنخواهدشدوالگویامنیتدستهجمعیباحضورکشورهایمنطقه،هموارکنندهمسیر
دوستی و صلح و ثبات در منطقه خواهد بود.

تعدد سامانههای اقتصادی تولیدکنندگان را سردرگم کرده است

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت :تعدد سامانههای اقتصادی
بهویژه در خرید مواد اولیه ،تولیدکنندگان را سردرگم کرده است.
سید مهدی علیزاده طباطبایی در خصوص برخی از مشکالت در منطقه ویژه
اقتصادیاظهارداشت:کمبودمواداولیهبهخصوصکمبودسهمیهموادشیمیایی
مشکالت زیادی را درروند تولید ایجاد میکند و تولیدکنندگان باید نیاز خود را از بازار
آزاد باقیمت باال تهیه کنند درحالیکه بسیاری از این مواد اولیه شیمیایی ،تولید
شرکتهای داخلی بوده و وارداتی نیست.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم افزود :صدور بخشنامههای مکرر
و قوانین جدید نیز یکی از موانع بزرگی است که دست تولیدکنندگان واحدهای
صنعتی را میبندد و روند فعالیتهای تولیدی را کند میکند.
وی تصریح کرد :یکی از مشکالت منطقه ،موضوع تأمین گاز است که در فاز سوم
واگذاری زمین ،موجب کند شدن روند اجرای طرحهای اقتصادی میشود و از
شرکت گاز خواستار همراهی در رفع موانع هستیم.
علیزاده طباطبایی بیان کرد :تعدد سامانههای اقتصادی بهویژه در خرید مواد
اولیه ،تولیدکنندگان را سردرگم کرده است و از دغدغههای جدی سرمایهگذاران و
تولیدکنندگان به شمار میرود .وی عنوان کرد :سامانههای متعددی را در جهت
پیگیری فعالیتهای اقتصادی راهاندازی کردهاند که با یکدیگر ارتباطی ندارند و
همینامرموجبافزایشمشکالتمیشود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در ادامه خاطرنشان کرد :در
ٔ
درزمینه
منطقه،واحدهایموفقیدرتولیدماسکوکاالهایسالمتمحورداریماما
تأمین مواد اولیهنیزبا موانعی مواجه هستند.
وی گفت :در خصوص عارضهیابی مشکالت تولید ،منطقه به یک کلینیک
اقتصادی و تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی نیاز دارد که دراینباره تمهیداتی در
استفاده از ظرفیت چند دانشگاه و شرکتهای دانشبنیان اندیشیده شده است.
علیزاده طباطبایی تصریح کرد :منطقه همواره موردحمایت استاندار و مسئوالن
بوده است و امیدواریم مشکالت فعلی نیز در سطح استانی و ملی پیگیری شود
بهخصوص ضرورت توجه به توسعه و تقویت حملونقل ریلی در منطقه ویژه

اقتصادیسلفچگانازجملهمطالباتاست.
وی همچنین اظهار داشت :بخشنامهای در 22فروردین 97صادرشده است که
بند یک این بخشنامه مصوبه دولت بوده و ورود هر نوع کاال به کشور اعم از مناطق
آزاد و مناطق ویژه و سایر مبادی را مستلزم ثبت سفارش دانسته است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم عنوان کرد :دراینباره مکاتباتی
انجام شد و خواستار بازنگری در این بند بودهایم چراکه این خالف ماده 13مناطق
آزاد است ،هرچند تاکنون هیچ اقدامی علیرغم پیگیریهای ما انجامنشده است.
ً
وی بیان کرد :اخیرا گمرکات کشور اعالم کرده مهلت توقف کاال در مناطق آزاد
دو ماه است ،درصورتیکه طبق قانون مهلت توقف با مدیریت سازمان است اما
همچنانچنینمشکالتیدیدهمیشود.
ً
علیزاده طباطبایی تصریح کرد :هرچند  3400قلم کاال اخیرا از ثبت سفارش
معاف شده است اما اصل این بخشنامه هنوز خالف قانون است و با پیگیری یک
مدتی متوقف میشود ،ممکن است تولیدکننده ،کاالی اولیه را برای مدت دو سال
بخواهد وارد کند و چطور ممکن است دوماهه قادر به ترخیص بار شود.

مدیرکل انتقال خون استان قم خبرداد

اهدای بیش از  ۳۱هزار  واحد خون در قم
مدیرکل انتقال خون استان قمگفت :از ابتدای سال
جاری تا پایان آذرماه ۳۱ ،هزار و  ۱۴۵نفر در این استان
موفق به اهدای خون شدند که این آمار نسبت به مدت
مشابه سال گذشته ۲.۳،درصد افزایش داشته است.
مرتضی نوریان افزود :در این مدت  ۳۸هزار و ۷۴
نفر برای اهدای خون مراجعه کردهاند که این تعداد
نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۳.۲درصد
افزایش داشته است .وی ادامه داد :از  ۳۱هزار و
 ۱۴۵شهروند نوعدوستی که در  ۹ماه امسال موفق به
اهدای خون خود شدند  ،حدود ۵۸درصد آنها ازجمله
اهداکنندگانمستمربودهاند.
مدیرکل انتقال خون قم اظهار داشت :افزایش
مصارف بیمارستانی و از طرفی کاهش اهدای خون
ناشی از شیوع کرونا موجب شده تا اداره کل انتقال
خون استان با همراهی اهداکنندگان نوعدوست به
کمک بیماران استانهای دیگر شتافته بهگونهای که از
ابتدای فروردینماه تا پایان آذرماه سال جاری  ۱۰هزار
و  ۱۶۳واحد خونی از قم به شبکه خون رسانی کشور
ارسالشدهاست.
نوریان اظهار داشت :تا کنون  ۱۸۰تن از بیماران
بهبود یافته کرونایی در این استان به شکرانه سالمتی و
به منظور کمک به درمان سایر بیماران مبتال به ویروس

کووید  ۱۹اقدام به اهدای پالسمای خون خود کردند.
وی با تأکید بر اینکه ذخیره خونی استان باید همواره
در یک سطح استاندارد قرار داشته باشد ،افزود :با توجه
به اینکه در فصل سرما به طور معمول با کاهش میزان
اهدای خون مواجه هستیم و از طرفی به دلیل اینکه
نیاز به اهدای خون ،امری مستمر است به همین دلیل
از داوطبان و مردم نوع دوست قم درخواست داریم تا
همچنان در امر خداپسندانه اهدای خون مشارکت
داشتهباشند.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت ذخیره خون استان
بهصورتلحظهایپایشمیشود،گفت:بهدلیلاینکه
زمان ماندگاری خون محدود است ،امکان ذخیره خون
در مدت طوالنی وجود ندارد به همین دلیل باید اهدای
خون بهصورت مرتب و مستمر صورت گیرد.
مدیرکل انتقال خون قم با تأکید بر اینکه خون و
فرآوردههای آن جایگزین مصنوعی ندارد افزود :با توجه
بهنیازمستمربیمارانمختلفازجملهبیماراندیالیزی
و تاالسمی و مجروحان ناشی از تصادفهای رانندگی،
از مردم نوعدوست استان که از سالمت برخوردار
هستند ،درخواست داریم تا این بیماران را در این ایام
تنهانگذارند.
نوریان ادامه داد :توصیه و درخواست ما به

اهداکنندگانومردمیکهازسالمتبرخوردارهستندو
عالئم بیماری ندارند ،این است که جهت اهدای خون
به مراکز انتقال خون قم مراجعه و نسبت به اهدای خون
اقدامکنند.
شرایط اهدا خون دروضعیت کرونایی
مدیرکل انتقال خون قم با تأکید بر رعایت مسائل
بهداشتی در مراکز انتقال خون این استان گفت :این
مرکز بهصورت مستمر ضدعفونی و گندزدایی میشود
ضمن اینکه پیش از ورود اهداکنندگان به این مراکز،
وسایل مراقبتی فردی شامل دستکش و ماسک نیز در
اختیار آنان قرار داده میشود.
وی با تأکید بر لزوم به همراه داشتن کارت ملی توسط
داوطلبان اهدای خون ،افزود :تمام افراد باالی ۱۸
سال که از سالمت کامل برخوردار بوده و هیچگونه
عالمتی از آنفلوانزا یا سرماخوردگی ندارند ،امکان
اهدای خوندارند .مدیرکل انتقال خون قم ادامه داد:
افراد عالقه مند برای مشارکت در این امر خدا پسندانه
ضروری است با به همراه داشتن کارت ملی به مراکز
انتقالخوناستانمراجعهکنندضمناینکهشهروندان
برای تسهیل در اهدای خون میتوانند برای دریافت
زمان نوبت در سامانه  www.IBTO.irثبتنام تا در
زمان معینبهپایگاهانتقال خونمراجعه کنند.

آیت الله جوادی آملی:

ائمه جمعه برای خطبهها
وقت الزم بگذارند

آیتالله عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید ،با بیان اینکه ائمه جمعه باید برای
خطبههای خود ،وقت الزم بگذارند؛ گفت :ارشاد ،موعظه و مسایل اخالقی از مطالبی
است که در خطبهها باید توسط ائمه جمعه انجام شود.
وی در دیدار حجت االسالم والمسلمین حبیب الله شعبانی امام جمعه همدان با وی
افزود :البته وقت گذاشتن برای مطالب ،نباید منحصر به نماز جمعه باشد و خوب است
که در تمامی جلسات ،از قبل چند حدیث برای ارایه البته متناسب با جمع آماده کنید.
وی در ادامه حوزه علمیه همدان را جزو حوزههای پر برکت دانست و بیان کرد:
مالحسینقلی شوندی ،آخوند همدانی و حاجآقا رضای همدانی و علمای دیگر همدان،
این منطقه و حوزه را ،به حوزهای عالمپرور تبدیل کرد ه است .وی با اشاره به سابقه موفق
علمایهمدانیدرتاریخ،یادآورشد:برخیازافرادبایدتالشکنندتاانسانخوبیباشند،
اما برای همدانیها خوب بودن کافی نیست ،بلکه باید سعی کنند «خوبتر» باشند .این
مفسر قرآن کریم ،با تاکید بر اینکه باید مراقب رفتارها و اعمال خود باشیم ،گفت :بیماری
هایی که در جهان وجود دارد ،هیچ کدام باعث از بین رفتن آبروی انسان نمیشود ،ولی
بیماریی که میتواند آبروی انسان را از بین ببرد ،ایجاد اختالفهای داخلی است که باید
مراقب آن باشیم تا دچارش نشویم .وی خواستار توجه به حوزههای علمیه شهرستانها به
صورت ویژه شد و گفت :فضال و طالب نباید تنها به دنبال تبلیغ در مراکز استانها باشند،
بلکه خوب است با حضور در نقاط مختلف و مناطق دیگر نیز به امر تبلیغ مشغول شوند.
رئیسمرکزفقهیائمهاطهار:

کشتارشیعیانپاکستانقلببشریترا
جریحه دار کرد

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با بیان اینکه کشتار شیعیان پاکستان قلب های همه
مسلمانان و بشریت را جریحهدار کرد گفت :باید اعتراض شدید خودمان را به دولت
پاکستاناعالمنمودهوازایناعمالابرازانزجارکنیم .آیتاللهمحمدجوادفاضللنکرانی
درپایانجلسهدرسخارجفقهخوداظهارداشت:بایدخودمانرادرغمبستگانشیعیانی
که به وضع بسیار بدی به قتل رسیدند ،شریک بدانیم .عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه
قمافرود:بههیچوجهیریختهشدنخونیکانسانبیگناهموردقبولاسالموهمچنین
مورد قبول عقل نیست و اینها باید توجه داشته باشند که انسان یک مومنی را به ناحق به
قتل برساند از مواردی است که غضب خدا بر آن مترتب است .فاضل لنکرانی خاطرنشان
کرد :چرا دولت پاکستان اجازه میدهد چنین مسائلی واقع شود؟ دولتها نباید بگذارند
چنین اموری که خالف عقل و خالف انسانیت و ادیان آسمانی است اتفاق بیافتد ،همه
مذاهب بشری حتی مذاهب غیر الهی قتل را به این نحوه ناحق تصدیق نمیکنند .وی
ادامه داد :البته شیعه در طول تاریخ گرفتار این ستمها ،ظلمها و حقکشیها بوده و تا آخر
نیز خواهد بود و این را ما میدانیم راه حق همیشه گرفتار این بالها بوده و است اما باالخره
نفی مسئولیت دولت پاکستان نمیکند و ما به عنوان طلبه های حوزه علمیه شیعه به
شدت این کار را محکوم میکنیم و به دنبال این هستیم که عامالن را پیدا و مجازات کنند.
آیتاللهعلویگرگانی:

کشتارشیعیانپاکستاننتیجهتفکر
ضد دینی است

آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی از مراجع تقلید در واکنش به کشتار شیعیان
پاکستان در پیامی آورده است :اینگونه حرکات نتیجه تفکر ضد دینی و جاهلیت افرادی
می باشد که کشتن انسان های مظلوم را به بهانه های واهی بر خود روا می دارند .در این
پیام آمده است :خبر کشتار وحشیانه تعدادی از کارگران شیعه معدن در منطقه بوالن
ایالت بلوچستان پاکستان موجب تاثر شدید گردید .پیام حاکی است :این گونه حرکات
نتیجه تفکر ضد دینی و جاهلیت افرادی می باشد که کشتن انسانهای مظلوم را به بهانه
های واهی بر خود روا میدارند و موجب داغدار شدن تعدادی خانواده بیگناه می شوند .در
پایانتصریحشدهاست:اینجانبضمنهمدردیوتسلیتبهخانوادهبازماندگانازدولت
پاکستان درخواست دارم با عامالن و مشوقان اینگونه کشتارها برخورد الزم صورت گیرد تا
زمینه اینگونه حرکات در این کشور از بین برود.
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رییس جمهوری :

ملت ما وسیله آزمایش واکسنهای خارجی نمیشود

سیستمامنیتیخلیجفارس
در دوران پسا ترامپ
در شرایطی که جهان در شوک فرایند غیرمسالمت
آمیز انتقال قدرت سیاسی در آمریکا است و اشغال
کنگره آمریکا توسط هواداران ترامپ و البته به تحریک او ،بحث ها در مورد استیضاح
و نحوه پایان کار چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا آن هم تنها دو هفته مانده
به اتمام دوره حضور او در کاخ سفید ،را افزایش داده است ،به نظر می رسد برای
جمهوری اسالمی ایران نگرانی های جدی تری وجود دارد.
سوای از بحث بازگشت دولت جدید آمریکا به برجام و رفع تحریمهای غیر قانونی
و ظالمانه که دغدغه اصلی امروز دولتمردان ایرانی است ،دونالد ترامپ میراثی از
خود در منطقه غرب آسیا و به ویژه خلیج فارس بر جای گذاشت که برنامه ریزی برای
مواجهه با آن نیازمند تدبیر و دوراندیشی است.
دو تحول عمده که در ماه های پایانی دولت ترامپ با هدایت مستقیم وی و با هدف
تنگترکردنحلقهفشاربهدورایراندرمنطقهخلیجفارسکلیدخورد،عبارتبودند
ازتدارکآشتیوبرقراریروابطدیپلماتیکبینرژیمصهیونیستیوبرخیکشورهای
عربی و نیز بازگرداندن اجماع و اتحاد بین کشورهای عرب از طریق رفع محاصره و
تحریمهایقطر.
امارات و بحرین در ماه اوت سال 2020به عنوان نخستین کشورهای عربی در ربع
قرن اخیر ،روابط خود با رژیم صهیونیستی را عادیسازی کردند و بر اساس توافقاتی
باب مناسبات دیپلماتیک با این رژیم غاصب را گشودند .این توافق نامهها موسوم
به«توافق ابراهیم» با میانجیگری دونالد ترامپ و طی مراسمی در کاخ سفید امضا
شد .پس از آن نیز در هفته های اخیر ترامپ ،کشورهای محاصره کننده قطر را برای
امضای توافق آشتی تحت فشار گذاشت و عربستان نیز که با اخراج ترامپ از کاخ
سفید حامی بزرگ خود را از دست داده و حال نگران سیاست های جو بایدن ،رئیس
جمهوری جدید آمریکا علیه خویش است ،سریعتر از سایر متحدانش برای برقراری
مجدد روابط با دوحه پیشقدم شد .این کشور که چندان اهمیتی به مسأله اعتبار بین
المللی و غرور ملی خویش نمی دهد ،با تحمیل نظر خود و تحقیر کشورهای دیگری
که در این تحریمها با وی همکاری کرده بودند ،آنها را مجبور کرد که شروط سیزده
گانه ای که در سال  2017برای قطر تعیین کرده بودند را فراموش و بدون مشاهده
هرگونه تغییری در رویکرد قطر ،همه تحریمها و محدودیتها علیه این کشور را لغو
کنند .هر چند هیچ یک از شرکای عربستان از ترس گرفتار شدن در انزوا ،جرأت
مخالفت با رویکرد غیر منطقی این کشور را به خود راه نداند ،اما ترک فوری نشست
صلح العال ،توسط وزیر امور خارجه مصر که کشورش زمانی ادعای رهبری جهان
اسالم را داشت ،نشان می دهد پشت صحنه این عقب نشینی سیاسی چندان نیز
مسالمت آمیز و بدون گالیه نبوده است.
به هر روی از جزئیات تحوالت مزبور که بگذریم ،مهم تبعاتی است که دو تحول فوق
در منطقه خلیج فارس در آینده نزدیک برای ایران ایجاد می کنند .در این مسأله
شکی نیست که هر دو توافق صورت گرفته طی ماه های اخیر(توافق ابراهیم و صلح
العال) در ضدیت با ایران و برای تحکیم رویکرد اعراب خلیج فارس در مقابل کشورمان
طراحی شده اند .به ویژه توافق ابراهیم با نادیده گرفتن کامل آرمان مشترک جهان
اسالم و البته رویکرد ایران به سیستم امنیتی خلیج فارس ،پای دشمن شماره یک
ایران را به گلوگاه حساس منطقه باز کرده است.
با وجود جدی بودن این تهدیدات ،به نظر می رسد جمهوری اسالمی ایران راه
های متعددی برای مقابله با آنها دارد؛ در درجه نخست ،این تنها ایران نیست که
با توافق صلح کشورهای عرب و اسرائیل مشکل دارد؛ فشار افکار عمومی در جهان
اسالم ،تظاهرات مکرر ضد اسرائیلی در کشورهایی که با این رژیم صلح کرده اند و
ترس کشورهای همسو با آمریکا همچون کویت و عربستان از عادی سازی روابط با
اسرائیل نشان می دهد علی رغم سکوت سرد سران بسیاری از کشورهای اسالمی
در این زمینه ،هنوز هم عادی سازی روابط با اسرائیل نوعی تابو محسوب می شود و
این امر مانع پیوستن کشورهای بیشتر به این فرایند خواهد شد؛ به ویژه که طراحان
و حامیان اصلی این برنامه؛ یعنی دونالد ترامپ و دامادش جرالد کوشنر نیز دیگر
از صحنه سیاسی آمریکا حذف شده اند .بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا
چنانکه بخواهد همچون سلف دموکرات خود عمل کند ،بیشتر تمرکز خویش را بر
صلح فلسطین و اسرائیل خواهد گذاشت و به زیاده خواهی های رژیم صهیونیستی
وقع چندانی نمی نهد .بنابراین جمهوری اسالمی ایران می تواند با در پیش گرفتن
دیپلماسی رسانه ای و فرهنگی ،حمایت افکار عمومی جهان اسالم و مردم منطقه
را از قطع روابط کشورهایشان با رژیم صهیونیستی جلب کند و از طریق ابزارهای
قدرت نرم ،مانع تداوم عادی سازی روابط شیخ نشین های خلیج فارس و سایر
کشورهای اسالمی با اسرائیل شود .اما در رابطه با توافق العال و بازگشت قطر به
آغوش کشورهای عربی باید گفت این صلح علی رغم اهداف پشت پرده اش ،چیزی
نیست که در ضدیت با سیاستهای منطقه ای ایران باشد .جمهوری اسالمی ایران
در سال های اخیر همواره بر تنش زدایی منطقه ای و تشکیل مجمع صلح منطقه
ای برای تأمین یک صلح بومی و فراگیر در خلیج فارس تأکید کرده و حال می تواند
از کمکهایی که در دوران سه ساله تحریم به قطر داشته ،برای تحقق این امر امتیاز
بگیرد .در شرایط کنونی ،قطر ،کویت و عمان سه کشوری هستند که از انعطاف
بیشتری در مقابل جمهوری اسالمی ایران برخوردارند و پتانسیل چانه زنی برای
رفع خصومتهای منطقه ای را دارند .سیاست ایران در ماه های آتی باید رایزنی با
این کشورها برای توقف عادی سازی روابط با اسرائیل در خلیج فارس و به جای آن
طراحی یک سیستم امنیتی بومی در این گذرگاه استراتژیک باشد.
استاد دانشگاه
محمدمهدیمظاهری*

رییس جمهوری با بیان اینکه زودتر از این هم
میتوانستیم واکسن وارد کنیم  ،تصریح کرد:
واکسنهاییدراختیارمابود،اماشرکتهاییبودند
که میخواستند آن را روی مردم ما آزمایش کنند .به
مردم ما پیشنهاد دادند و وزارت بهداشت و درمان به
حق نپذیرفت و قبول نکرد.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در
پنجاه و یکمین نشست ستاد ملی مقابله با کرونا
اظهار کرد :اگر در روز به ۵۰۰هزار نفر واکسن تزریق
شده و این عدد ضرب در  ۶۰میلیون شود ،تزریق
واکسن  ۳ماه زمان میبرد و اگر بخواهد دوبرابر
شود ،زمان انجام آن هم دوبرابر خواهد شد .بنابراین
تزریق واکسن و اجرای آن زمانبر است که همه این
موارد در سند امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفته
است.
رییس دولت دوازدهم با بیان اینکه زودتر از این
هم میتوانستیم واکسن وارد کنیم ،تصریح کرد:
واکسنهاییدراختیارمابود،اماشرکتهاییبودند
که میخواستند آن را روی مردم ما آزمایش کنند .به
مردم ما پیشنهاد دادند و وزارت بهداشت و درمان به
حق نپذیرفت و قبول نکرد.
وی افزود :البته برخی کشورها قبول کردند که
کاری به آنها نداریم؛ بنابراین مردم ما مطمئن باشند
آنها وسیله آزمایش برای شرکتهای سازنده واکسن
قرارنخواهندگرفت.
رییس دولت دوازدهم با بیان اینکه مرجع ما در
واکسن سازمان بهداشت و درمان است ،گفت:
به دنبال این هستیم که در داخل هرچه سریعتر
واکسن را به نتیجه برسانیم که البته اقدامات خوبی
انجام گرفته است .در خارج هم علیرغم همه
محدودیتها و همه مشکالت دنبال این هستیم که
بتوانیم واکسن مطمئنی را خریداری و وارد کشور
کنیم.
رییس جمهوری با اشاره به برخی شایعات درباره
واکسن از رسانهها خواست با این شایعات مقابله
کنند و گفت :شایعه میکنند فالن جا واکسن
دارند ،فالن جا واکسن عرضه شده است و مردم را
با این شایعات درگیر میکنند .مردم به متخصصان
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،قرارگاه
عملیاتی و ستاد گوش بدهند و فریب افراد سوء
استفاده گر را نخورند.
روحانی ادامه داد :خرید واکسن و تهیه آن جزو
اولویتهایی است که انجام میشود و انشاء الله
در زمان آن با شرایطی که اعالم میشود ،در اختیار
مردم قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه اگر واکسن آمد و تزریق آن شروع
شدبهمعنایکنارگذاشتنپروتکلهانیست،اظهار

کرد :این پروتکلها باید ماهها ادامه پیدا کند؛ چون
اگر خود واکسن حتی اثر ۱۰۰درصدی داشته باشد
که نسبت به آن مطمئن نیستیم ،اثرگذاری آن زمان
می برد و بعد از آن هم دوز بعدی باید تزریق شود.
رییس دولت دوازدهم خاطرنشان کرد :همه
استفادهکنندگان واکسن کرونا در دنیا توصیه
میکنند که پروتکلهای بهداشتی باید برای ماهها
مراعات شود تا شرایط برای سالمت مردم ،مناسب
باشد.
ایجاد وضعیت آبی در کنار شهرهای قرمز،
زرد و نارنجی
رییس دولت تدبیر و امید اضافه کرد :همکاری
مردم باعث شد امروز در دولت وضعیت جدید
تصویبشدوآنوضعیتشهرهایآبیبرایمناطق
زردی بود که تعداد کرونای مثبت آن ۲ ،در صد هزار
بوده و شرایط نزولی دارند.
روحانی خاطرنشان کرد :در مناطق آبی تقریبا
همه کسب و کارها فعالیت میکنند و در مناطق
زرد هم با مراعات پروتکلهای شدید کسب و کارها
فعالیت خود را ادامه خواهند داد.
وی افزود :در عین حال مسئله پایدارسازی
شرایطی که امروز به آن رسیدیم ،همچنین اقدامات
پیشگیرانه برای اینکه وارد موج چهارم نشویم و تا
پایان سال مشکل نداشته باشیم ،بسیار مهم است.
رییس جمهوری ادامه داد :برای موفق شدن
در برابر این ویروس باید مجموعه کارهایی انجام
دهیم که هریک از این مجموعهها آسیب ببیند ،ما
را با خطر مواجه میکند .همانطور که ماسک زدن
ضروری است ،رعایت فاصلهگذاری و دورهمی

و اجتماعات هم به همان نسبت ضروری است.
بنابراین باید مراقبت کنیم که اجتماعاتی تشکیل
نشود که همه اینها حلقههایی را تشکیل میدهند
کهمانعگسترشاینویروسمیشوندوتضعیفهر
یک از حلقهها کل مدیریت را از بین میبرد.
روحانی اضافه کرد :اگر ما در مسایل بهداشتی
مانند مسائل امنیتی مراعات نکنیم ،هرعددی پیدا
کنیم ضربدر صفر میشود و عدد وقتی در صفر
ضرب شود ،نتیجه آن صفر میشود و همه آثار و
نتایج را از بین میبرد .بنابراین این مجموعه باید
مورد مراعات و استمرار ما باشد.
وی ادامه داد :وقتی ناچاریم محدودیتهای
شدید را اعمال کنیم ،مشکالت فراوانی در زندگی و
اقتصاد و فرهنگ جامعه ایجاد میشود .باید کاری
کنیم زمان محدودیتهای شدید را با همکاری با
همدیگربهحداقلممکنکاهشدهیم.
روحانی تصریح کرد :در هفتهای که گذشت
علیرغم اینکه در بسیاری از مناطق جهان شاهد
توسعه ویروس کرونا بودیم و مشکالت فراوانی در
برخی از کشورها مشاهده شد ،با همکاری خوب
مردم و مراعات پروتکلها ،روند در کشور ما کاهشی
بوده است.
وی اضافه کرد :آمار امروز نشان میدهد تالش
انجام گرفته در آذر ماه شرایط مناسبتری به
وجود آورد ه و  ۸۰درصد بستریها و  ۷۰درصد
فوتیها کاهش یافته است .اگرچه به آن نقطه
مطلوب نرسیدیم و برای رسیدن به نتیجه هنوز
باید تالش خود را ادامه دهیم ،اما شرایط بسیار
بهتر شد.

رئیسجمعیتهاللاحمر:

هیچ واکسنی به ویژه فایزر وارد ایران نشده است

رئیس جمعیت هالل احمرگفت :اینکه گفته میشود جمعیت هالل احمر واکسن
نوع فایزر را آورده است در حد صحبت بود و بحث واردات واکسن در همان مراحل اولیه
منتفیشد.
کریم همتی اظهارداشت :در بحث وارد کردن واکسن فایزر چند ماه پیش ایرانیان
مقیم آمریکا پیشنهادی دادند که آمادگی دارند مقداری واکسن فایزر به کشورمان اهدا
کنند.
وی افزود :این پشنهادی بود که در حال بررسی موضوع بودیم و مثل همه موارد کار به
ُ
کندی پیش رفت و با توجه به بدعهدی آمریکاییها که در سریهای قبلی کمکهای
بین المللی داشتند و با توجه به مرگ و میری که در خود کشور آمریکا وجود داشت ،ما
همخیلیتمایلیبهپیگیریموضوعنداشتیم.
همتی گفت :مقام معظم رهبری هم تاکید کردند که واردات واکسن آمریکایی،
انگلیسی و فرانسوی به کشور ممنوع است؛ چون اگر قرار است اتفاق مثبتی بیفتد
آمریکا نباید روزی چند هزار تا مرگ و میر داشته باشد.
وی ادامه داد :اینکه گفته میشود جمعیت هالل احمر واکسن را آورده و توزیع کرده
است از جمله واکسن نوع فایزر در حد صحبت بود ،اما جلو نرفت و بحث واردات واکسن
در همان مراحل اولیه منتفی شد.

همتی افزود :انتظاری که مردم شریف ما از جمعیت هالل احمر و وزارت بهداشت
دارند ،این است که واکسن در دسترس قرار بگیرد و دنیا هم فقط انگلیس و آمریکا و
فرانسه نیست بلکه کشورهای معتبری نظیر چین ،هند ،روسیه و حتی کشورهای
آمریکای التین مثل کوبا در این زمینه اقدامات خوب و موثری انجام داده اند.
رئیس جمعیت هالل احمر گفت :همه تالشهای ما در چارچوبهایی است که
ستاد مرکزی مقابله با کرونا ،رئیس جمهور و وزیر بهداشت اقدام میکنند و هر واکسنی
هم قرار باشد از هر جای دنیا بیایید هم در مبدا و هم در لحظه ورود به کشور مورد
آزمایش سازمان غذا و دارو قرار خواهد گرفت.
وی افزود :تمام رایزنیها توسط وزارت بهداشت و هالل احمر از سایر مبادی ،غیر از
این چند کشوری که حضرت آقا ممنوع کردند ،در حال انجام است تا بتوانیم خبرهای
خوبی در این زمینه به اطالع هموطنان برسانیم .وی با اشاره به شایعه واردات واکسن
گفت :تا این لحظه هیچ نوع واکسنی از جمله فایزر به کشور وارد نشده است و همزمان
با پیگیری واردات واکسن از سایر مبادی بحث ساخت واکسن ایرانی هم مراحل خوبی
را طی میکند و به امید خدا در اردیبهشت و خرداد شاهد تولید انبوه واکسن خواهیم
بود .آقای همتی در پایان گفت :در کنار هموطنان هستیم و هیچ نگرانی در این زمینه
وجود ندارد ،چون سالمت مردم اولویت تمام نظام است.

یکفعالسیاسی:

مدیرکلمحیطزیستاستانقم:

هشدار آلودگی هوا در سریعترین زمان
اطالعرسانیمیشود
مدیرکل حفاظت محیطزیست
استان قم گفت :در هنگام افزایش
غلظت آالیندهها و بروز آلودگی
هوا ،هشدارهای الزم بالفاصله و در
سریعترین زمان به شهروندان اطالع
داده میشود.
به گزارش روز شنبه روابط عمومی
اداره کل حفاظت محیط زیست
استان قم ،سید رضا موسوی
مشکینی در گفت و گویی اظهار
داشت :با تغییر شرایط جوی در سه
روز گذشته وضعیت هوای شهر قم
در شرایط قابل قبول قرار گرفت ،اما
در هفته پیش رو به دلیل پایداری هوا شاهد افزایش غلظت آالینده ها خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد :در هنگام آلودگی هوا مردم به ویژه گروههای حساس باید برای
حفظ سالمتی خود و کاهش آلودگی هوا ،از ترددهای غیرضروری در سطح شهر و
فعالیتهایسنگینبهشدتپرهیزکنند.مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستانقم
بر ضرورت خودداری از اعالم میزان آلودگی هوا توسط برخی مسئوالن غیرمرتبط
بدون انجام هماهنگی های الزم با این اداره کل تأکید کرد و گفت :خوشبختانه صدا
و سیما و رسانه های مکتوب و مجازی در اعالم وضعیت آلودگی هوا و هشدارهای الزم
به شهروندان همکاری و مشارکت خوبی با این اداره کل دارند .وی با بیان اینکه اداره
کل حفاظت محیط زیست نهاد ذیصالح در اعالم وضعیت آلودگی هوا به نهادهای
ذیربط است ،خاطرنشان کرد :بررسی شاخص ها و میزان غلظت ذرات گوناگون
که توسط ایستگاههای سنجش آلودگی هوا به دست آمده است ،موضوعی کامال
فنی و نیازمند تجزیه و تحلیل کارشناسی است .موسوی در پایان با بیان اینکه امروز
وضعیت هوای شهر قم در وضعیت آلوده برای گروههای حساس است ،تصریح کرد:
امیدواریم در هفته های آتی با بروز پدیده وارونگی دما ،واحدهای آالینده صنعتی
با کاهش فعالیت خود و شهروندان نیز با کاهش استفاده از وسایل نقلیه موتوری و
مصرف سوخت خانگی در عدم ایجاد آلودگی هوا در شهر قم همکاری کنند.

تغییر قانون اساسی از حیطه اختیارات مجلس خارج است

یک فعال سیاسی اظهارکرد :مجلس نمی تواند از
طریق قانون عادی قانون اساسی کشور را تغییر دهد.
داریوش قنبری در گفت و گو با ایسنا ،درباره طرح
اصالحقانونانتخاباتدرمجلساظهارکرد:دررابطه
با واژه اصالح که در این روند به کار می برند ،ابتدا
توضیح می دهم که اتفاقی که می افتد اصال اصالح
کردن نیست ،بلکه تغییر است؛ چرا که قانون اساسی
دارد با این موضوعات تغییر می کند .قانون اساسی
ما شرایط انتخاب شوندگان را در انتخابات ریاست
جمهوریمشخصکردهاست.قانوناساسیتابعیت
جمهوری اسالمی ،رجال سیاسی بودن که برخی
ها به مرد تعبیر می کنند_ اما تلقی جنسیتی نباید
باشد_ و سواد خواندن و نوشتن را به عنوان معیار در
نظرگرفتهاست.
وی ادامه داد :بی دلیلی نیست که این شرایط

حداقلی هستند؛ چراکه روح قانون چارچوب های
دموکراتیک را در نظر داشته است و اصل بر آن بوده که
همه مردم ،هم حق انتخاب شدن داشته باشند و هم
حق انتخاب کردن؛ چراکه این دو موضع از ملزومات
دموکراسی ها هستند .این فعال سیاسی ادامه داد:
متاسفانه بعضی ها با توجه به تعداد دفعاتی که برای
انتخابات ریاست جمهوری آمدند این موضوع را یک
ایراد تلقی کردند .اما این حسن دموکراسی است که
هر کسی می تواند خود را در معرض انتخاباب شدن
قرار دهد .عده ای فکر می کنند مردم نمی دانند،
مردم به مصالح خودشان آگاه هستند .در مجموع
آنچه که االن توسط مجلس تحت عنوان اصالح قانون
انتخاباتصورتمیگیرداصالحنیست؛تغییراست.
وی افزود :تغییر قانون اساسی از حیطه اختیارات
مجلس خارج است .تغییر قانون اساسی نیاز به

رفراندوم دارد .نمایندگان مردم حق این را ندارند که
قانون اساسی را تغییر دهند .اگر قرار باشد قانون
اساسی با قانون عادی حذف شود معنای دموکراسی
از دست می رود .اینکه قانون اساسی مشخص کرده
حد و حدود را برای این بوده که بعد ها در قالب قانون
عادی برای کاندیدا شدن شرط تعیین نشود.
قنبری گفت :انتخابات جزو حقوق مردم است.
این کاری که توسط مجلس صورت می گیرد اساسا
از حوزه اختیارات مجلس خارج است .انتظار می
رود نهادهایی که به نوعی باید قانون اساسی را حفظ
کنند ،از جمله شورای نگهبان جلوی تصویب این
قانونرابگیرند.ازرئیسجمهورانتظارمیرودواکنش
نشان دهد .در کل انتظار می رود این تغیرات اجازه
طی شدن پیدا نکنند .بر اساس احترام به روح قانون
اساسی باید جلوی این مصوبه گرفته شود.

کمالخرازی:

نبایدفریبلبخنداروپاییهاراخورد
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی دقت در مواجهه با کشورهای اروپایی را به
علتبدعهدیآنانضروریدانستوتاکیدکرد:نبایدفریبخوشرویی،لبخندوروابط
ظاهری با آنان را خورد.
سید کمال خرازی درباره نحوه مواجهه با زیاده خواهی سه کشور اروپایی در موضوع
برجام ،گفت :با مرور خاطرات دوره مسئولیتم در وزارت خارجه میبینم که در آن
مقطع هم روابط و رفت و آمدهای ما با اروپاییها بسیار نزدیک شده بود ،اما دست از
شیطنتعلیهکشورمانبرنداشتند.
وی در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما افزود :یکبار برای حضور در جلسهای به
بروکسل رفتیم و آن جا تصمیم گرفتیم با رئیس اتحادیه اروپا در ایرلند هم دیدار کنیم.
پس از آن دیدار ،گفتیم چرا با اعضای برجسته اروپایی هم دیدار نکنیم و به فرانسه،
انگلیسوآلمانرفتیمبدونآنکهازقبلبرنامهریزیشدهباشدوصرفاباتماستلفنی
توانستیم با عالیترین سطح مقامات این کشورها اعم از شیراک ،بلر و شرودر و نیز
رئیس جمهور ایرلند به عنوان رئیس دورهای اتحادیه اروپا دیدار کنیم.

خرازی گفت :با آنکه در آن دیدارها از مواضع مان کوتاه نمیآمدیم ،اما این موضوع
نشان میداد که چقدر روابط ما به اروپاییها نزدیک شده در عین حال ،آنان دست از
شیطنت برنداشتند؛ قول دادند ،اما عمل نکردند به طوری که در آن مقطع هم برای
سرمایه گذاری ،مشارکت اقتصادی و کارهای جدی به ایران نیامدند.
وزیر اسبق امور خارجه افزود :کارهای زیادی انجام شد ،اما نه در حدی که تحول
بزرگی روی دهد و حضورشان در کشورمان دائمیتر شود؛ این نشان داد که میان
ما و آنان ،اختالفات ریشهای وجود دارد که ناشی از روحیه استقالل طلبی ماست و
میخواهیم خودمان باشیم و با حفظ افکار و عقایدمان؛ به بیگانگان وابسته نباشیم
و راه خود را طی کنیم.
وی گفت :اروپایی ها ،اتکای مردمی ما را برنمی تابند و به انواع شیوهها متوسل
میشوند تا به هدف شان برسند ما هم باید درعین گفتوگوهای دیپلماتیک هیچ گاه
فراموش نکنیم که در چه صحنهای هستیم؛ با چه کسانی مواجهیم و راه اصلی را گم
نکنیم.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری :

اقتصادکشورباسیاستهایکلی
منطبقنیست

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت :نظام اقتصادی کشور در
ارتباط با اشتغال ،اقتصاد مقاومتی ،جهش تولید ،حفظ قدرت پول ملی و نظارت
بر قیمتها و تورم منطبق با سیاستهای کلی نظام عمل نمیکند.
سید کمال سجادی در رابطه با اینکه اقدامات دولت چه اندازه با سیاستهای
کلی نظام ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری انطباق دارد ،اظهار داشت:
سیاستهای کلی نظام ابعاد مختلفی دارد .برای مثال در بعد بهداشت مردم و
بهداشت عمومی کشور میتوان گفت دولت تالشهایی کرده و به نتیجه رسیده
است مانند بحث بیمه ،که میتواند در چارچوب کلی نظام هم بگنجد.
وی با تاکید بر اینکه در بخشهای اقتصادی نقدهای زیادی به دولت وارد است،
گفت :اینکه دولت چه اندازه نظریه اقتصاد مقاومتی را ،که هم به بیانیه گام دوم
مقام معظم رهبری و هم سیاستهای کلی نظام بر میگردد ،رعایت کرده است؛
نمرهقابلقبولینمیگیرد.
سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود :نظام اقتصادی کشور در
ارتباط با اشتغال ،اقتصاد مقاومتی ،جهش تولید ،حفظ قدرت پول ملی و کنترل
و نظارت بر قیمتها و تورم منطبق با سیاستهای کلی نظام عمل نکرده است و
اینهاسیاهنمایینیستبلکهواقعیتهاییاستکهدرکشورخودنماییمیکند.
ً
سجادی تصریح کرد :سیاستهای کلی نظام مخصوصا در ارتباط با مسائل
اقتصادی مبتنی بر پیشرفت و عدالت است اما در کشور از قیمت خودرو گرفته
تا قیمت تخم مرغ نوسانات عجیبی وجود دارد که باید گفت وای به حال ما
کارمندان و کارگران که درآمد ثابت داریم و اقشار کم درآمد جامعه.
وی در پایان تاکید کرد :دولت در زمینه مسائل اقتصادی به رغم حمایتها و
ارشادات مقام معظم رهبری توفیقات چندانی نداشته است .البته قضیه تحریم
مزید بر علت است اما شاید اثرگذاری آن  ۳۰درصد باشد و  ۷۰درصد آن به سوء
مدیریتها بر میگردد و افرادی که باید در جای خود قرار گیرند و دارای خالقیت
و برنامه ریزی های اقتصادی باشند و سیستم اقتصادی کور را فعال کنند در جای
خود قرار نگرفتند .به عقیده من در این زمینه هم دولت و هم مجلس باید با تعامل
با یکدیگر این نقایص را برطرف کنند.
معاونپارلمانیرییسجمهوری:

کمیسیونتلفیقبهمنطقاحکامبودجه
 ۱۴۰۰توجه کند

معاون پارلمانی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه درخواست ما از کمیسیون
تلفیق این است که به منطق احکام بودجه  ۱۴۰۰توجه کند ،گفت :در مورد
برخی از احکام و تبصرههای الیحه بودجه با مجلس اختالف نظر کارشناسی
داریم که یکی از آنها بحث ارز  ۴۲۰۰تومانی است.
«حسینعلی امیری»  ،درباره برخی تغییرات در الیحه بودجه از سوی کمیسیون
تلفیق بودجه ۱۴۰۰اظهار کرد :اگر دولت در این بخش میخواست خود را راحت
کند ،قیمت را باال میبرد اما معتقدیم افزایش قیمت ارز ،منجر به ایجاد مشکالت
در تامین کاالهای اساسی و دارو برای مردم میشود و دولت نمیخواهد مردم با
مشکلمواجهشوند.
معاون پارلمانی رییس جمهوری با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی در الیحه
از سوی کمیسیون هم گفت :دولت میتوانست درآمد مالیاتی را باال ببرد اما در
این شرایط افزایش مالیات هم بر مردمی که بخاطر کرونا و شرایط جنگ اقتصادی
تحمیلی با مشکالت جدی مواجه هستند،فشار مضاعف وارد میکرد.
امیری افزایش عوارض گمرکی را از دیگر تغییرات در الیحه عنوان کرد و افزود:
افزایش عوارض گمرکی هم باعث باال رفتن قیمتها میشود .وی با بیان اینکه
درحال گفت و گو با مجلس هستیم تا به یک تفاهم و نتیجه مشترک برسیم،
گفت :البته این مواردی که در رسانهها منتشر میشود نظر نهایی مجلس نیست
بلکه نظر کمیسیون تلفیق است .ممکن است در صحن مجلس پیشنهاداتی
مطرح شود و نمایندگان این نظرات را نپذیرند .امیری ابراز امیدواری کرد ،در سال
پایانی این دولت و سال نخست مجلسی که میخواهد بودجه  ۱۴۰۰را تصویب
کند ،همکاری خوبی رقم بخورد و نتیجه آن خیر و برکت برای مردم باشد .معاون
پارلمانی رییس جمهوری درباره اینکه آیا مجلس کلیات الیحه بودجه را تصویب
میکند یا نه ،اظهار کرد :نمیتوانم درباره الیحه بودجه و تصویب یا عدم تصویب
آن فعال چیزی را پیش بینی کنم و باید کمی صبر کنیم.
ب رئیس اول مجلس :
نای 

مدارس با جمعیت کم در مناطق آبی
بازگشاییمیشود

ب رئیس اول مجلس با تاکید بر اینکه باید بیش از پیش به تولید واکسن ایرانی
نای 
کرونا توجه شود ،گفت :مدارس با جمعیت کم در مناطق آبی بازگشایی میشود.
یزادههاشمیدیروزدرجلسهستادملیمقابلهباکروناکه
سیدامیرحسینقاض 
به ریاست رئیس جمهور برگزار شد ،گفت :گزارشی که وزارت بهداشت از آخرین
وضعیت کرونا در کشور ارائه کرد نشان دهنده وضعیت ناپایدار در شمال کشور
ً
استکهبهنظرمیرسدتیمهایاضطراریکهقبالگفتهشدهبایدباقوتوسرعت
بیشتری عمل کنند وگرنه ممکن است کرونا به کل کشور سرایت پیدا کند.
یزاده هاشمی در مورد طول مدت تولید واکسن اظهار داشت :مسئله مهم
قاض 
این است که با این حجم تولید واکسنی که پیشبینی میکنند ،ممکن است15
ماه طول بکشد که دوره طوالنی است و باید این روند تسریع داده شود و به افزایش
حجم تولید داخل کمک کنیم تا در یک دوره دو سهماهه و حداکثر چهارپنجماهه
این حجم از واکسن تولید و تزریق شود .عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید
بر اینکه باید بیش از پیش به تولید واکسن ایرانی کرونا توجه شود اظهار داشت:
همه دستگاه های تحقیقاتی و اجرایی کشور باید همه امکانات خود را بسیج
کنند تا بتوانیم در روند تولید اولیه و تولید انبوه واکسن کرونا شتاب بدهیم؛ ما
هم در مجلس به عنوان نهاد نظارتی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد .وی در
خصوص بازگشایی مدارس نیز اظهار داشت :در این جلسه قرار شد در مناطق
آبی که مناطق کمخطر است ،مدارس با جمعیت کم شروع به فعالیت کنند و
در مناطق زرد و آبی ،پایه اول و دوم ابتدایی و همچنین دروس کارگاهی و عملی
شروع به کار کنند ،اتفاق خوبی است و امیدوارم پروتکلها رعایت شود و باعث
خیزش دوباره بیماری کرونا و موارد انگلیسی و اروپایی در کشور نباشیم تا دوباره ما
ب رئیس اول مجلس با اشاره به گلهمند بودن وزارت
را به آن فاز نامناسب نبرد .نای 
بهداشت از تجمعات و عدم رعایت پروتکلها توسط برخی از مسئولین گفت:
توجهداشتهباشیمکهرعایتقانوندرهمهامورودستوراتیکهمقاممعظمرهبری
میدهند باید باشد وگرنه نمیتوان گفت که فقط در حوزه بهداشت قانونمدار
باشیم و در سایر موارد قانونمدار نباشیم.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی :

تحریمها رفع نشود؛ بازرسان آژانس
اخراجمیشوند

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت :اگر تحریمها رفع نشود،
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را سوم اسفند اخراج میکنیم.
احمدامیرآبادیفراهانیدیروزدربرنامهصبحبخیرایرانشبکهیکسیما،افزود:
اگر تا سوم اسفند ماه تحریمها علیه جمهوری اسالمی ایران به ویژه در زمینههای
ً
مالی ،بانکی و نفت برداشته نشود ،قطعا بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی
را از کشور اخراج خواهیم کرد.
عضو هیأت رئیسه مجلس همچنین گفت :در صورت برداشته نشدن تحریمها
تا تاریخ ذکر شده (سوم اسفند)؛ جمهوری اسالمی ایران حتما اجرای داوطلبانه
پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد ،این موضوع قانون مجلس شورای اسالمی
بوده و دولت موظف به اجرای آن است.
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چرادستانممیلرزند؟

لبنیات نمیخورید ۱۱،گزینه گیاهی را به
رژیمتاناضافهکنید

لرزش دستها؛ دالیل و درمان

اگربهتازگیمتوجهشدهایدکهدستانتانمیلرزداحتماالبهدنبالدلیلآن
میگردید .اغلب اوقات مشکل خاصیوجودنداردوبا رعایتنکاتی میتوان
آن را برطرف کرد .گاهی اوقات هم مسئله کمی جدیتر است؛ با ما همراه
باشید...
لرزشاساسی
ترمور اسنشیال ( )Essential tremorیا لرزش اساسی یک اختالل عصبی
است که رایجترین دلیل ثابت نماندن فنجان قهوه یا چای شما در هنگام
نگه داشتن آن در دستانتان است .در این عارضه هنگامی که دستان شما
مشغول انجام کاری باشند دچار لرزش میشوند؛ اما در صورت عدم انجام
کار،لرزشیمشاهدهنمیشود.هیچدلیلمشخصیبرایایناختاللوجود
ندارد ،اما گاهی اوقات در برخی افراد تغییر در یک ژن مشاهده میشود.
مشخص شده است کسانی که پدر و مادرشان دچار لرزش اساسی هستند
بیشتردچاراینمشکلمیشوند.
درمان :اگر عالئم شما خفیف باشد ،ممکن است نیازی به درمان نداشته
باشید؛ اما اگر لرزش دستهایتان مانع انجام کارهای روزمره یا شغل شما
شود ،ممکن است به دارو ،کاردرمانی یا جراحی نیاز داشته باشید.
بیماریپارکینسون
وقتی این بیماری را دارید ،دست شما میلرزد؛ زیرا سلولهای مغزی که
ً
به عضالت شما میگویند حرکت کنند آسیب میبینند .این لرزش معموال از
یک طرف شروع میشود؛ اما با گذشت زمان ممکن است به دست دیگر نیز
گسترشیابد.همچنینممکناستباسرعتکمتریحرکتکنید،درتعادل
مشکل داشته باشید و یا مشاهده کنید که دست و پاهایتان سفت شده است.
درمان :درمان اصلی لرزش پارکینسون دارو و گاهی جراحی برای کنترل
بهترعضالتاست.
مولتیپلاسکلروزیس(اماس)
در این شرایط پوشش روی اعصاب شما که میلین نامیده میشود دچار
آسیبمیشود.وقتیایناتفاقمیافتد،ممکناستعالئمیداشتهباشید
که شامل لرزش در دست یا سایر قسمتهای بدن شما میشود.
درمان:دارومتداولترینروشبرایدرماناماساست.یکفیزیوتراپیست
یا کاردرمانگر نیز میتواند به شما کمک کند روشهایی را برای مدیریت
عالئم خود یاد بگیرید B12 .نقش بسزایی در سالم نگه داشتن سیستم
عصبی شما دارد .اگر گوشت یا تخممرغ نمیخورید ،شیر نمینوشید ،یا
اگرداروهایخاصیمصرفمیکنید،ممکناستسطحاینویتامینکمتر

از حد نرمال باشد .و این کمبود میتواند باعث لرزش دستان یا احساس
بیحسی و گزگز دستها و پاها شود
تیروئیدبیشفعال ُ(پرکاریتیروئید)
ً
آیا اخیرا سطح هورمون تیروئید خود را چک کردهاید؟ دستهای لرزان
ممکن است نشانه پرکاری تیروئید باشد .این بدان معناست که غده تیروئید
شما بیش از حد کار میکند و ضربان قلب شما را به سرعت باال میبرد.
همچنین ممکن است متوجه شوید که بدون تالش در حال الغر شدن
هستید ،به نور حساس شدهاید ،ضربان قلب تندی پیدا کردهاید و در
خوابیدن مشکل دارید .یک آزمایش خون ساده به شما و پزشکتان کمک
میکند تابفهمید چه خبر است.
درمان :درمان پرکاری تیروئید با داروهای مربوطه
مصرفزیادکافئین
بدون قهوه صبحگاهی نمیتوانید روزتان را شروع کنید؟ بسیار خب یک یا
دو فنجان بنوشید ،سپس آن را کنار بگذارید تا فردا صبح .کافئین یک ماده
محرکاست.درواقعهمانمادهشیمیاییطبیعیکهبهشماکمکمیکند
تا از خواب بیدار شوید در صورت دریافت مقدار زیادی ،دستان شما را نیز
لرزان خواهد کرد.
درمان :قهوه تنها مقصر ماجرا نیست .کافئین را میتوان در داروهای
سردرد بدون نسخه ،شکالت و برخی نوشابههای گازدار نیز پیدا کرد.
الکل
کسانی که به الکل اعتیاد دارند ،ممکن است عالئم مربوط به لرزش دست
را هنگام ترک آن مشاهده کنند .این حالت 10ساعت پس از آخرین مصرف
شروع میشود و میتواند چند هفته طول بکشد .مصرف زیاد الکل هم
باعث لرزش دستها میشود.
درمان :در برخی از برنامههای سمزدایی از دارو ،برای کمک به فردی که در
حال ترک کردن است ،در مدیریت عالئم ترک استفاده میکنند.
کمبودخوابوخستگی
شما نمیتوانید به ماشین بنزین ندهید و انتظار داشته باشید کار کند.
همچنین نمیتوانید انتظار داشته باشید که مغز شما بدون خواب به همهی
مکانهای مناسب پیام ارسال کند .وقتی چشمهایتان به اندازه کافی بسته
نباشند،میتواندباعثشودمغزشمابهاشتباهبهلرزیدندستانتانبپردازد!
درمان :خوشبختانه با خواب شبانه کافی و استراحت میتوانید ثبات را به
دستانتانبرگردانید.

یکفوقتخصصعفونی:

«آلودگی هوا» کرونا را زودتر انتقال میدهد

فوق تخصص عفونی با اشاره به اینکه آلودگی هوا باعث میشود سرعت افتادن ویروس کرونا
کمتر شود،گفت:در این حالت ویروس مدت بیشتری در هوا باقی مانده و امکان انتقال به دیگران
بیشتر است .شروین شکوهی در پاسخ به این پرسش که «آلودگی هوا چه نقشی در انتقال ویروس
کرونا دارد؟» ،اظهار داشت :به هر صورت وقتی ذرات غبار مختلف در هوا بیشتر شده و ویروس
نیز در هوا پخش میشود؛مثال وقتی فردی صحبت کرده یا عطسه و سرفه میکند ،سرعت افتادن
ویروسهاکمتر میشود .وی ادامه داد :یعنی به جای اینکه ویروس سریع روی زمین بیفتد ،مدت
بیشتریدرهواباقیمیماند؛درنتیجهامکانانتقالرابهدیگرافرادبیشترمیکند.اینفوقتخصص
بیماریهای عفونی اضافه کرد :از طرف دیگر چند درصدی از بیماران کرونا هم که درگیری ریه پیدا
میکنند ،با آلودگی هوا ممکن است بدتر شده و سرعت بهبودی آنها کمتر میشود .شکوهی متذکر
شد :آلودگی هوا در افرادی که دچار آلرژی هستند میتواند عالئمی ایجاد کند که ممکن است با
کووید 19اشتباه گرفته شود.

قندخونپایین
اعصاب و عضالت شما با قند خون تغذیه میشوند .وقتی آنها به اندازه
کافی سیر نشوند ،به دستان شما میگویند که باید بلرزند .قند خون پایین
میتواند ناشی از دیابت داروهای خاص ،مصرف زیاد الکل یا دریافت ناکافی
غذاباشد.
درمان :یک پزشک میتواند به شما کمک کند تا موارد فوق را مدیریت
کنید .کنترل دیابت ،دریافت غذای کافی و عدم مصرف الکل به رفع این
مشکلکمکمیکند.
استرس
وقتی چیزی شما را تحت فشار قرار میدهد ،مانند سخنرانی کردن یا
تماشای یک فیلم ترسناک ،اعصاب شما بیش از حد تحریک میشود و
تحت تأثیر قرار میگیرد .دستان شما میلرزد و قلب شما به سرعت میتپد.
درمان :وقتی استرس از بین برود ،لرزش از بین میرود .تکنیکهای
کاهشاسترسمانندتنفسعمیقیامدیتیشنراامتحانکنید.
مصرف برخی داروها
تکان خوردن دستها یکی از عوارض شایع در بسیاری از انواع مختلف
داروهای تجویزی است .از جمله متداولترین داروها میتوان به داروهایی
که برای خلقوخو تشنج ،میگرن ،نوروپاتی و آسم تجویز میشود ،اشاره کرد.
برخیازآنتیهیستامینهانیزباعثاینمشکلمیشوند.
درمان :با پزشکتان در مورد چگونگی و زمان مصرف داروها صحبت کنید.
سیگارکشیدن
اگرچه برخی از افراد سیگار میکشند زیرا امیدوارند استرسشان را کاهش
دهد ،اما سیگار کشیدن میتواند باعث اضطراب شود .در واقع نیکوتین،
داروی اعتیادآور موجود در تنباکو ،وارد جریان خون شده و ضربان قلبتان
را تندتر میکند .این امر میتواند موجب ایجاد احساس اضطراب در شما و
باعثلرزیدندستهایتانشود.
درمان :با دکتر خود صحبت کنید تا در مورد چگونگی ترک دخانیات ایده
بگیرید.
کمبودویتامینB12
 B12نقش بسزایی در سالم نگه داشتن سیستم عصبی شما دارد .اگر
گوشت یا تخممرغ نمیخورید ،شیر نمینوشید ،یا اگر داروهای خاصی
مصرف میکنید ،ممکن است سطح این ویتامین کمتر از حد نرمال باشد.
و این کمبود میتواند باعث لرزش دستان یا احساس بیحسی و گزگز
دستها و پاها شود.
درمان :مصرف گوشت ،تخممرغ ،شیر و در صورت نیاز استفاده از مکمل
فئوکروموسیتوم
فئوکروموسیتومیککلمهطوالنیبراییکتومورنادراستکهدرغدهفوق
ً
کلیه رشد میکند .اگرچه تومور معموال خوشخیم است ،اما فشارخونتان را
باال میبرد .این میتواند باعث لرزش ،تعریق شدید ،تنگی نفس و سردرد
شود .تومور همچنین میتواند منجر به بیماری قلبی و سکته مغزی شود،
بنابراین بهتر است با جراحی آن را بردارید.
درمان :همانطور که ذکر شد برداشت تومور به روش جراحی
اختالالتکبدی
لرزش یکی از عالئم اختالالت کبدی است؛ مانند بیماری ویلسون .در
این شرایط ژنتیکی ،تجمع مس در بدن به کبد و مغزتان آسیب میرساند.
احساس خستگی میکنید و دچار یرقان خواهید شد؛ شرایطی که چشم و
پوستتانزردرنگمیشود.
درمان :پزشکان بیماری ویلسون را با دارو و تغییر در رژیم غذایی درمان
میکنند.
اختالالتمغزی
اگر دچار سکته یا آسیب مغزی شده باشید ،ممکن است عضالت
دستانتاندچارلرزششوند.
درمان :برای کنترل لرزش از پزشک خود در مورد دارو یا کاردرمانی کمک
بگیرید .و از کافئین ،نیکوتین یا هر چیز دیگری که باعث بدتر شدن عالئم
میشودخودداریکنید.

محققاناعالمکردند

پیشگیریازمشکالتریویبامصرفویتامینهاامکانپذیراست
دریافت ویتامین کافی از طریق رژیم غذایی (در صورت لزوم مکمل مولتیویتامین) یکی از بهترین روشها برای تقویت سیستم ایمنی بدن
است .به نقل از هاروارد نیوز ،ممکن است تعجب کنید که ویتامینها قابلیت مقابله با سرماخوردگی و سایر شرایط تنفسی را دارند اما نتایج
تحقیق منتشرشده در نشریه  BMJ Nutrition Prevention & Healthاخبار دلگرمکنندهای در این زمینه ارائه کرده است.
محققان اطالعات مربوط به رژیم غذایی بیش از  ۶۰۰۰فرد بزرگسال انگلیسی طی هشت سال را ارزیابی کردند .نتایج تحقیقات نشان داد،
افرادی که بیشترین میزان ویتامینهای Aو Eرا از طریق رژیم غذایی و مکملها و ویتامین Dرا فقط از طریق مکملها دریافت کردند ،کمترین
شکایت از بیماریهای تنفسی مانند سرماخوردگی ،آسم و بیماری انسدادی مزمن ریوی را گزارش کرده بودند .این مطالعه ثابت نمیکند
که این ویتامینها از مشکالت تنفسی جلوگیری میکنند ،اما نتایج مطالعات دیگر نشان دادهاند که این ویتامینها با کاهش خطر ابتال به
بیماریهای تنفسی مرتبط هستند .شایان ذکر است ،زمانی که ویتامینها از طریق رژیم غذایی تامین میشوند ،بیشترین تاثیر را دارند .منابع
غذایی ویتامین  Aشامل جگر ،شیر ،پنیر ،هویج و سبزیهای تیره و برگدار است .منابع غذایی ویتامین  Eشامل روغنهای گیاهی ،مغزها و
دانههاست .دریافت کافی ویتامین Dاز غذا (مانند ماهی یا شیر غنیشده) دشوار است ،بنابراین مصرف ۱۰۰۰واحد بینالمللی ویتامینD۳
تضمینکنندهسالمتاست.

ضروریترین ویتامینهایروزانه برایتمامزنان
ویتامین ها برای سالمت کلی بدن شما ضروری هستند
ضمن این که دریافت آنها در حد میزان توصیه شده از طریق
رژیم غذایی سالم و متعادل ،کار سختی نیست.
با این حال ،برخی از زنان ممکن است عالوه بر رژیم
غذایی ،نیاز داشته باشند که مکمل های برخی ویتامین ها
را نیز دریافت کنند.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایاالت متحده
اعالم کرده که ویتامین ها برای عملکرد طبیعی سلول
ضروری هستند ضمن این که بدن بسیار یاز مواد مغذی را
تولید نمی کند و ما باید بسیاری از آنها را از راه مواد غذایی به
دستبیاوریم.مرکزکنترلوپیشگیریازبیماریهایایاالت
متحده  ۱۵ویتامین ضروری را برای زنان و برای عملکرد
مناسب بدن معرفی کرده است:
ویتامین آ ویتامی ب( ۱تیامین) ،ویتامین ب۲
(ریبوفالوین)،ویتامینب(۳نیاسین)،ویتامینب،۶ویتامین
ب،۱۲ویتامین سی ،ویتامین دی ،ویتامین ای ،ویتامین
کا،بیوتین،اسیدپانتوتنیک،فوالت،کولین
بسیاری از این ویتامین ها توابع مشابه دارند به عنوان مثال
هر دو ویتامین های آ و ث منجر به ترویج سالمت دندان ها،
می شوند و یا این که ویتامین های گروه ب منجر به افزایش
متابولیسم بدن با تولید سلول های قرمز خون خواهند شد.
با این حال برخی عملکردهای بدن نیاز به ویتامین های
خاص دارند .به عنوان مثال ویتامین دی برای کمک به جذب
و حفظ سطوح مناسبی از کلسیم ضروری است .دریافت
ویتامین دی کافی از طریق مواد غذایی کمی سخت است و
به همین دلیل روزانه قرار گیری در معرض نور خورشید برای

 ۲۰دقیقه توصیه شده است و آنهم برای سنتز ویتامین دی از
طریق پوست .عالوه بر این ،بدن برای انعقاد موثر خون نیاز
به ویتامین کا دارد .خوشبختانه کمبود ویتامین کا نادر است
و دلیلش هم این است که باکتری های روده  ۷۵درصد از
ویتامین کا را تولید می کنند و مابقی آن را می توان از طریق
خوردن غذاهای سالم به دست آورد.
در زیر پیشنهادهای غذایی برای بدست آوردن هر کدام از
ویتامین های ضروری آورده شده است:
ویتامین آ :طالبی ،زردآلو ،زرده تخم مرغ
ویتامین ب( ۱تیامین) :گوشت بدون چربی ،آجیل و دانه
ها ،غالت سبوس دار
ویتامینب(۲ریبوفالوین):شیروسایرمحصوالتلبنی،
سبزیجاتبرگسبز
ویتامین ب( ۳نیاسین) :حبوبات ،ماهی ،مرغ
ویتامین ب :۶آووکادو ،موز ،آجیل
ویتامین ب :۱۲تخم مرغ ،شیر
ویتامینث:مرکبات،توتفرنگی،کلمبروکسل
ویتامیندی:ماهیهایچربمانندماهیآزاد،شیرغنی
شده و فراورده های لبنی
ویتامین ای :انبه ،مارچوبه ،روغن های گیاهی
ویتامین کا :گل کلم ،کلم پیچ ،گوشت گاو
بیوتین:آجیل،شکالت
اسید پانتوتنیک :کلم بروکلی ،سیب زمینی شیرین و
سفید،قارچ
فوالت :چغندر ،عدس ،کره بادام زمینی
کولین :تخم مرغ ،گوشت ،ماهی

آیا نیازی به دریافت مکمل ها هست؟
اکثر زنان نیازی به دریافت مکمل ها ندارند مگر با تجویز
پزشک .با این حال چند حالت استثنا در این زمینه وجود
دارد:
زنان حامله :زنان باردار و شیرده باید ویتامین های ب ۶و ب
 ۱۲بعالوه اسیدفولیک را به صورت مکمل نیز دریافت کنند
و آنهم برای جلوگیری از آسیب به جنین در حال رشد .اسید
فولیک به کاهش خطر ابتال به تعدادی از نقائص حین تولد
مانند اسپینابیفیدا و وزن کم هنگام تولد کمک می کند .اگر
شما در حال تالش برای باردار شدن هستید ،دریافت اسید
فولیک اضافه از طریق مکمل ها را باید در نظر داشته باشید.
زنان با محدودیت های رژیم غذایی :زنانی که رژیم
غذایی گیاه خواری دارند ،ممکن است به دریافت مکمل
های ویتامین ب  ۱۲نیاز داشته باشند .عالوه بر این اگر به

دنبال رژیم غذایی گیاه خواری ،محصوالت لبنی ،تخم مرغ
و ماهی نیز مصرف نشود ،فرد در معرض خطر ابتال به کمبود
ویتامین آ نیز قرار می گیرد .مصرف مقادیر زیادی از میوه ها
و سبزیجات تیره رنگ می تواند به جلوگیری از این کمبود
کمک کند .چنین افرادی باید مطمئن شوند که به اندازه
کافی روی از طریق رژیم غذایی به دست می آورند .در غیر
این صورت مکمل روی باید مصرف شود.
زنان سالخورده :زنان مسن که از نور خورشید اجتناب
می کنند ،نیاز دارند که مکمل های ویتامین دی را دریافت
کنند .در نظر داشته باشید که مصرف مقادیر زیاد این مکمل
خطرناک است و نباید بیش از مقادیر توصیه شده مگر با
تجویز پزشک ،آن را مصرف کرد .زنان مسن همچنین ممکن
است در معرض خطر کمبود ویتامین های گروه ب باشند که
نقش مهمی در هضم و سوخت و ساز بدن دارد.

لبنیات منبع اصلی استخوان ساز است و هر فنجان شیر ۲۸۰ ،میلی گرم
کلسیم دارد ،اما شما می توانید برای کسب روزانه  ۱۰۰۰تا  ۱۲۰۰میلی گرم
کلسیم مورد نیاز روزانه به محصوالت گیاهی نیز متوسل شوید.
در اینجا محصوالت گیاهی که بیشترین میزان این ماده معدنی ضروری برای
بدن را دارند ،معرفی شده اند:
اسفناج :اسفناج حاوی کلسیم قابلتوجهی است که البته میزان آن بسته به
نوع پخت متفاوت است .آبپز کردن باعث میشود که میزان کلسیم اسفناج
ی گرم
کاهش پیدا کند .در حالت کلی هر  ۱۰۰گرم اسفناج حاوی  ۱۴۰میل 
کلسیماست.
لوبیا سفید :سرشار از کلسیم ،فیبر و پروتئین است و هر یک دوم فنجان از
آن  ۹۶میلی گرم کلسیم دارد .باید بدانید که در همین میزان لوبیا سبز ۱۷۷
میلیگرمکلسیموجوددارد.
دانه کنجد :در هر ۱اونس ،حاوی ۲۷۳میلی گرم کلسیم است و مواد دیگری
مانند مس و منگنز نیز همراه آنند .دانه کنجد یک گیاه روغنی سرشار از آنتی
اکسیدان ها و مواد مغذی است.
سویا :سویا سرشار از کلسیم است که میتوان آن را با شیر گاو مقایسه کرد .این
ماد ه غذایی حاوی ایزوفالونی به نام «دیادیزن» است که اجازه نمیدهد کلسیم
ن ها از بین برود .این ماده همچنین جلوی دفع کلسیم از طریق ادرار
استخوا 
را میگیرد .توجه داشته باشید که توفو یا همان پنیر تهیه شده از شیر سویا نیز
حاوی میزان زیادی کلسیم است.
نخود :نخود سرشار از کلسیم است به طوری که هر  ۱۰۰گرم حاوی ۱۳۴
میلیگرم از این ماد ه معدنی است.
ی شود اما خواص این
عدس :عدس یکی از منابع خوب آهن محسوب م 
ماد ه غذایی به این جا ختم نمیشود .عدس حاوی میزان قابلتوجهی کلسیم
نیز بوده و  ۱۰۰گرم عدس حدود  ۵۲میلیگرم کلسیم دارد .با مصرف عدس
پروتئینوفیبرکافینیزنصیبتانخواهدشد.
پیاز :یکی از منابع انواع مواد معدنی مانند کلسیم است ۱۰۰ .گرم پیاز ۲۰
میلیگرم کلسیم دارد .این ماد ه غذایی پرطرفدار دیورتیک (ادرارآور) است،
ی کند.
باعث افزایش اشتها شده و عملکرد معده را تنظیم م 
برگ چغندر :این سبزی تیره رنگ غنی از کلسیم ،ویتامین ث و آنتی
اکسیدان است .کلسیم نقش مهمی در کاهش دردهای قبل از قاعدگی دارد.
این گیاه غنی از آنتی اکسیدان در صورتی که مرتب مصرف شود ،خطر ابتال به
بیماریهای زیادی را کاهش میدهد .میزان کلسیم برگ چغندر در هر یک دوم
فنجان به صورت پخته شده ۷۹،میلی گرم است.
بادام :این میان وعده مناسب در هر  ۱اونس ۸۲ ،میلی گرم کلسیم دارد و
عالوه بر کلسیم ،غنی از پروتئین ،روغن های سالم و ویتامین های گروه ب
است .روغن تفت داده بادام حاوی بیشتری میزان کلسیم است.
لوبیا چیتی :در هر یک دوم فنجان ۸۶ ،میلی گرم کلسیم دارد و منبع خوبی
از پروتئین ،فوالت ،فیبر است.
کلم :در هر یک دوم فنجان  ۹۰میلی گرم کلسیم دارد و عالوه بر آن سرشار از
آنتی اکسیدان ها و ویتامین ها است.

دالیل اینکه بعد از وعدههای غذایی
دوبارهگرسنهمیشوید؟

گرسنگی ناشی از انواع مختلف تعامالت پیچیده بین دستگاه گوارش شما،
هورمون ها و سیستم عصبی است.
متاسفانه بسیاری از عوامل می توانند این تعامل را مختل کنند و باعث شوند
شما به محض اتمام یک وعده غذایی ،مجددا احساس گرسنگی بیش از حد
کنید:
انتخاب وعده های غذایی خیلی کوچک :بنا به عقیده محققان دانشگاه
کمبریج ،کسانی که به طور معمول  ۳۰۰کالری یا کمتر را در وعده صبحانه
دریافت می کنند ،وزنشان بسیار بیشتر از کسانی است که این میزان کالری
دریافتی در آنها بیش از  ۵۰۰کالری است .اعتقاد بر این است که خوردن یک
وعده صبحانه مفصل ،باعث تنظیم قند خون شما در طول روز می شود و کمتر
احساس گرسنگی می کنید .به عقیده محققان ،شما باید درصد بیشتری از
کالری روزانه خود را از طریق وعده صبحانه دریافت کنید.
تشنه ماندن :بسیاری از مواقع ،احساس گرسنگی واقعی نیست بلکه
هشداری است که به شما می گوید باید آب بنوشید .بنابراین دفعه بعد که
احساس کردید نیاز به دریافت وعده های غذایی دارید ،یک لیوان آب بنوشید.
سپسچنددقیقهصبرکنیدتاببینیدواقعاگرسنههستیدیانه.
غذاهای کنسروی خورده اید :بیسفنول شیمیایی به نامBPAمعموال در
غذاهای کنسرو شده وجود دارد و عامل مهم ابتال به چاقی و سایر مشکالت
سالمتی است .به عقیده محققان دانشگاه هاروارد ،این ماده شیمیایی منجر
به تولید بیش از حد هورمون لپتین می شود که اشتیاق به مصرف غذا را باال
می برد.
خیلی سریع غذا می خورید :معموال ۲۰دقیقه طول می کشد تا معده شما
سیگنال های سیری را به مغز ارسال کند .بنابراین اگر سریع غذا بخورید ،خطر
ابتال به گرسنگی مجدد بعد از مصرف غذا وجود دارد .حداقل  ۲۰تا  ۳۰دقیقه
برای غذا خوردن وقت بگذارید .تحقیقات نشان داده که آرام غذا خوردن باعث
الغری و تناسب اندام نیز می شود.
فیبر نمی خورید :سرعت هضم غذا روی احساس شما تاثیر می گذارد .فیبر
در مقایسه با کربوهیدرات ها و قندهای ساده به مدت طوالنی تری در شکم
باقی می ماند و باعث احساس سیری طوالنی مدت می شود .بنابراین توصیه
می شود همراه با غذاهای پرچرب ،سبزیجات ،دانه های کامل وحبوبات را نیز
مصرف کنید تا احساس گرسنگی زودهنگام در شما کاهش یابد.
دچار برخی مسائل پزشکی هستید :برخی شرایط پزشکی وجود دارد که
باعثگرسنگیغیرعادیمیشودماننددیابت،بارداری،مسائلمربوطبهروده
و حتی برخی داروها .در صورت احساس گرسنگی زودهنگام بعد از غذا ،نسبت
به تشخیص هر کدام از این موارد ،با پزشک تان در تماس باشید.
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مراقبت افراطی ،حرمت فرد مسن را می شکند

ایمان گزارش میدهد

مدافعانگمنامسالمتومحیطزیست
شهری را دریابیم

کارکنان خدمات شهری بخش مهمی از خط مقدم مبارزه با کرونا هستند که با
وجود بیشترین سهم در ایجاد شرایط زیستی مناسب در شهرها در دوران کرونا ،کمتر
مورد توجه قرار می گیرند.
روحاللهباقریکارشناسحوزهمحیطزیستشهریمیگوید:کارکنانشهرداریها
و نیروهای مرتبط با ارائه خدمات مدیریت شهری و حملونقل عمومی ،بخشی از
مدافعان گمنام سالمت و محیط زیست شهری هستند که در سکوت کامل رسانهای
و بدور از چشمهای مجازی در حال ارائه خدمات به مردم هستند .افراد گمنامی که با
توجه به نوع خدمات ارائه شده توسط شهرداریها ،پیش از همه و بیشتر از سایر افراد
جامعه در معرض خطر ابتال به ویروس کرونا بوده و در حالی که جامعه در این دوره به
پایداری خدمات ارائه شده در این حوزه بیش از هر زمان دیگری احتیاج دارد ،کمتر
مورد توجه بوده و به نوعی دیده نمیشوند.
در اولویت قراردادن برای واکسیناسیون کرونا
به گفته وی ،به نظر میرسد با توجه به اهمیت پایداری ارائه خدمات توسط این
بخش و برنامهریزی برای واکسیناسیون افراد در برابر بیماری کرونا ،در اولویت
قرار گرفتن این دسته از کارکنان برای واکسیناسیون امری اجتناب ناپذیر باشد.
همچنین با توجه به اهمیت تداوم ارائه خدمات توسط مجموعه شهرداریها بهویژه
کارکنان مرتبط با امور جاری خدمات شهری در زمان بیماری کرونا ضروریست نگاه
ویژهای به این بخش شده و در برنامهریزیها به گونهای عمل شود که با اختصاص
زمانهای کاری کمتر و اعمال نوعی از شیفت کاری ،توان عملیاتی این حوزه جهت
ارائه خدمات حفظ شود .باقری ادامه میدهد :نکتهای که نباید در این زمینه از آن
غافل شد نگاه ویژه به پیمانکاران انجام امور خدماتی در شهرهاست ،زیرا بخشی
زیادی از خدمات شهری در شهرها توسط کارکنان و کارگران پیمانکار طرف قرارداد
با شهرداریها در حال انجام است و در حالیکه این افراد بیشترین سهم را در ایجاد
شرایط زیستی متناسب با این شرایط دارند به دلیل عنوان «بخش خصوصی» ،کمتر
مورد توجه قرار میگیرند .وی یادآور میشود :توجه به سطح سالمت ،رعایت اصول
بهداشت کار ،تامین تجهیزات حفاظت فردی ،اعمال شیفتهای کاری کمتر و زمان
استراحت بیشتر و تامین مالی ،از جمله مواردی است که درباره این قشر از جامعه
باید در نظر قرار گیرد.
اجحافهابهکارکنانشهرداریها
باقری با طرح این پرسش که چرا وقتی کارکنان شهرداریها در خط مقدم مواجه
با بیماری کرونا هستند هیچ فوقالعاده مالی به آنها تعلق نمیگیرد؟ میگوید :این
بیتوجهی یک اجحاف تاریخی در مورد این بخش از جامعه ارائهکننده خدمات
ضروری در زمان بحران کروناست .آن هم در حالی که این دسته از افراد به دلیل ارائه
خدمات ضروری در حوزه کاری خود موظف به حضور در محل کار بوده و بیشتر از
سایر کارکنان ادارات در معرض تهدید سالمتی قراردارند و شایستگی استفاده از
مزایای ویژه مشابه در نظر گرفته شده در دیگر دستگاهها از جمله کادر درمان را دارا
هستند.
سالمتکارکنان،گروگانبرخیشهرداران
باقری با تائید و مناسب دانستن مصوبههای ستاد ملی کرونا و عملکرد قابل تقدیر
سازمان امور اداری و استخدامی در صیانت از حقوق و سالمت کارکنان دولت در
همه نهادها و سازمانها میافزاید بخشنامه  ۲۷آبانماه امسال سازمان امور اداری
و استخدامی بهعنوان دستورالعمل مرجع ،به وضوح به همه دستگاههای اجرایی
موضوع ماده ( )۲قانون مدیریت بحران از جمله شهرداریها شیوه حضور و فعالیت
در وضعیتهای قرمز ،نارنجی و زرد را اعالم کرده است.
وی با قابل تفسیر بودن این بخشنامه میگوید :در این بند ،حضور کارکنان در
وضعیت قرمز و نارنجی منوط به تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرایی در سطح
ملی و استانی شده و به نظر میرسد در مورد شهرداریها و طبق سلسله مراتب
سازمانی باالترین مقام دستگاه اجرایی در سطح ملی وزیر کشور و در سطح استانی
استانداران باشند .باقری با طرح این پرسش که آیا باالترین مقام دستگاه اجرایی
در سطح استانی شهرداران هستند یا استانداران میافزاید :با وجود این ابالغ در
برخی شهرداریها بویژه شهرداریهای کوچک ،شهرداران با اعمال نظر و با تفسیر
اینکه آنها باالترین مقام دستگاه اجراییاند ،از کاهش تعداد کارکنان در وضعیتهای
قرمز و نارنجی به بهانه نبود نیروی کافی سرباز میزنند و به نوعی سالمت کارکنان
زیرمجموعه خود را به خطر میاندازند .این کارشناس حوزه محیط زیست با اظهار
تاسف از عدم توجه کافی به سطح سالمت کارکنان شهرداریها توسط برخی
شهرداران ،اجرا نشدن بخشنامههای سازمان امور اداری و استخدامی و تفسیر
سلیقهای از آن را ،یک تخلف آشکار دانست که نیازمند ورود دستگاههای نظارتی
است .باقری ادامه میدهد :اگر شهرداران را مرجع تشخیص برای میزان کاهش
کارکنان یا اجرا و عدم اجرای این بخشنامه در نظر بگیریم و آنها بهدنبال عدم اعمال
این ابالغ باشند ،طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیتها متناسب با وضعیت
و روند بیماری کووید ۱۹-در شهرهای کشور در مورد کارکنان شهرداریها عمال
بیاثر میشود زیرا به طور معمول یکی از اهداف این طرح ،کاهش تقاضای سفر
و تردد بوده تا مردم کمتر در سطح شهر و ادارات تردد کنند و وقتی مردم میبینند
در یک نهاد مانند شهرداری همه کارکنان حضور دارند ،به نوعی برای انجام اموری
که میتوان در روزهای بعد و زمان تغییر وضعیت به شرایط بهتر انجام داد ،تحریک
میشوند .از سویی دیگر ،روزهای کمتر حضور کارکنان در شهرداریها ،موجب
کاهش تردد این افراد و در معرض خطر ابتال قرار گرفتن ایشان است .وی میگوید:
بخشی از کارکنان شهرداریها بهواسطه حضور افراد مختلف جامعه برای انجام امور
در شهرداریها ،در معرض خطر ابتال بوده و دستهای دیگر بهواسطه ماموریتهای
کاری باید در نقاط مختلف شهر با ریسکهای مختلف آلودگی و ابتال حاضر شوند.
لذابهنظرمیرسدشهرداریهایکیازمناطقمستعدبرایتوسعهزنجیرهابتالباشند
که باید با تمهیداتی از جمله ایجاد سامانههای الکترونیک یا تقسیمبندی انجام امور
اداری در روزهای خاص ،موجب کاهش تردد در داخل شهرداریها شد.
بیتوجهی به سالمت کارکنان خدمات ضروری ،بحران آفرین است
باقری با هشدار نسبت به بیتوجهی به سالمت کارکنان ارائهدهنده خدمات
ضروری ،از جمله در شهرداریها ،میافزاید :شاید در زمانهایی که ما در شرایط
عادیزندگیمیکنیماهمیتارائهخدماتتوسطمجموعهشهرداریهااینقدرمورد
توجه عمومی نباشد اما در حال حاضر و با توجه به نوع بیماری کووید ،۱۹-اهمیت
این امر دو چندان شده و هرگونه خللی در این زمینه موجب ایجاد یک بحران زیستی
وبهداشتیمیشود.
از طرفی بهدلیل شرایط خاص کاری ،بخشی از این خدمات ،بویژه بخش پسماند،
افراد زیادی تمایل به کار در این حوزه را نداشته و در صورت بروز بیماری برای افراد
فعال در این بخش ،بدون تردید شاهد چالشهای جدی خواهیم بود .بنابراین
رسیدگی و برنامهریزی و نظارت برای جلوگیری از وقوع چنین شرایطی باید در نظر
تصمیمگیران و مدیران ارشد و اجرایی کشور در سطوح ملی و استانی باشد.
روندنظارتنیازمندتجدیدنظر
این کارشناس حوزه محیط زیست با تاکید بر اهمیت امر نظارت بر مصوبههای
ستاد ملی کرونا میگوید :بهدلیل اهمیت محیط زیستی و بهداشتی خدمات ارائه
شدهتوسطشهرداریها،توجهویژهبهایننهادواتخاذتصمیمهاومصوبههایخاص
این مجموعهها ،ضروری و نظارت بر حسن انجام آنها امری مهم تلقی میشود .وی
ادامه میدهد :گمان این میرود بهدلیل تعدد شهرداریها در سطح کشور و پرسنل
بسیار زیادی که یا در این نهاد مشغول به فعالیت هستند یا به گونهای ،انجام بخشی
از خدمات مرتبط با این سازمان را به عهده دارند ،نظارت برعملکردشان از طریق
سازوکارهای موجود در استانداریها و فرمانداریها نیازمند تجدیدنظر بوده و یک
بستر مجزا را طلب میکند.
وحدت رویه در اجرای مصوبهها و تسریع در روند اطالعرسانی
باقریدرپایانباتاکیدبرلزومایجادیکوبسایتیاسامانهویژهدرمورداطالعرسانی
سریعبخشنامههاودستورالعملهایایامکرونا،میافزاید:تحققاینامروایجاداین
بستر عمال مانع از برخورد سلیقهای در اجرای بخشنامهها و دستورالعملها خواهد
شد .در حال حاضر ما بعنوان فعاالن حوزه رسانه و محیط زیست میتوانیم از این
بخشنامهها تفاسیر متفاوت داشته باشیم .لذا ایجاد این نوع سامانهها در این زمان
بسیار راهگشا بوده و موجب یک وحدت رویه در اجرای مصوبهها در سراسر کشور
میشود .از طرفی تسریع در اطالعرسانی ،موجب تصمیمگیری به موقع و اجرای
دقیقمصوبههاتوسطمدیراندستگاههایاجراییخواهدشد.

والدین سالمند ،کودکان ما نیستند!

گروهخانواده؛نعیمهجاویدی:
سالمندان به دلیل کاهش توان جسمی در دوره کهنسالی بیش از قبل به ما و
مراقبت نیاز دارند .از طرفی کرونا هم ذهن ما را درگیر کرده ،می ترسیم والدین
و عزیزان سالمند خانواده آسیب ببینند.این مراقبت باید چگونه باشد تا هم به
سالمند کمک کند هم حرمت و شادابی اش را حفظ؟
واقعیت این است شاید والدین مسن در سال های پایانی عمر دیگر آن تاب و
توان و قدرت جسمی سابق را نداشته باشند اما سال ها بیش از ما زندگی کرده و
ً
تجربه دارند .اصال ما حاصل تربیت و مراقبت های آن ها هستیم که امروز به اینجا
رسیده ایم .درک این نکته در مراقبت از سالمند ،هم مهم است هم حیاتی .یک
مسئله بسیار مهم هم وجود دارد .ما از فرط عالقه و نگرانی گاه به خطای «مراقبت
افراطی» دچار می شویم .از فرد کهنسال طوری مواظبت می کنیم که انگار از
یک کودک! این خطای بسیار بزرگی است .به زودی هم ما را خسته و فرسوده می
کند هم شأن سالمند از بین می رود یا خدشه می بیند .سالمند به جای اینکه با ما
همراهی کند ،لجباز می شود« .رعایت حرمت سالمند»« ،شأن» و «منزلت» نکته
ای طالیی در مراقبت از افراد مسن است .در این گزارش چند راهکار ساده اما به
شدت کاربردی را مرور می کنیم.
از«چیدمانمتناسب»استفادهکنیم
یکی از کارهایی که می تواند حال سالمندان را عوض و رسیدگی به آن ها را ساده
ً
تر کند« ،چیدمان متناسب» است .چیدمان خانه های ما معموال در گرو سلیقه ما
و مد روز است .در خانه افراد پیر اما این چیدمان کاربرد ندارد .سالمند به هیچ وجه
دوست ندارد ،لوازم زندگی اش را از دست بدهد چون حاصل یک عمر زحمت و
دوندگی او بوده است .حاال یک مشکل پیش می آید؛ با خانه ای شلوغ روبه رو می
شویم .هر گوشه خانه چیزی انباشته شده چون توان رسیدگی به امور خانه اش
را مثل گذشته ندارد .لوازم را بر می دارد اما توانش را ندارد سرجایش برگرداند.
پس اگر هر گوشه خانه وسایلی را روی زمین گذاشته ،نتیجه شلختگی او نیست.
فراموش نکنیم ،زمانی خود او استاد چیدمان و کدبانوی بوده است.
حاال چه باید کرد؟ چیدمان خانه را با «اجازه» ،در «حضور» و «راهنمایی»
خودشمتناسبکنیم.اقالمیکهکاربردچندانیندارنددرطبقاتباالترکابینت
و کمدها قرار بگیرد .طبقات پایین و دسترس برای چیزهایی خالی شود که بیشتر
به آن نیاز دارند .بعضی اقالم که مدام به آن احتیاج دارند ،نزدیک محل استراحت و
سکونت آن ها قرار دهیم .پنجره خانه را باز کنیم تا حیاط و منظره روبه رو را ببینند.
پرده ها ضخیم ،خوشرنگ و ساده باشد تا بتوان آن ها را راحت شست .یک
فالکس بزرگ تهیه کنیم تا آب جوش نزدیک آن ها باشد تا برای پذیرایی و نوشیدن
چای و دمنوش خودکفا شوند و اگر کسی مهمان آن ها شد ،شرمنده نشوند چون
جسمشان یاری نکرده ،نتوانسته اند برایش حتی یک استکان چای بریزند .هیچ
ایرادی ندارد سبد استکان و رختخواب آن ها یک گوشه اتاق روی زمین باشد،
اگر آن ها را با سلیقه بچینیم .اگر چشم سالمند ضعیف است یا گردن درد دارد،
ساعت رومیزی تهیه کنیم یا ساعت دیواری را پایین و دسترس قرار دهیم تا ساعت
از دستش در نرود .یک چهارپایه ساده پالستیکی یا صندلی تاشوی سبک قابل
حمل برای فرد سالمند از هزار مبل گران قیمت بهتر است چون راحت می تواند
استفاده و جابه جا کند .این همان چیدمان متناسب است.
عکس زیبای سالمند را قاب کنیم
سالمندان فرزندان ما نیستند که بخواهند یا بخواهیم آن ها را با مد روز پیش
ببریم .با همان سبک و منشی که دارند بپذیریمشان .گاهی لباس مورد عالقه
شان را بپوشانیم و عکس بگیریم .همان را قاب کنیم و به دیوار بزنیم .قربان صدقه
شان برویم و تعریف کنیم تا حس کنند همان طور که هستند برای ما عزیزند و
دوستشان داریم .رسیدگی و احترام به سالمند فقط کار کردن برای او نیست .اگر
قرار باشد خدمت کنیم و منت بگذاریم ،بی فایده است فقط زحمت بی اجر بوده.
مطالب مسئوالن سراهای سالمندان ،نکته جالبی وجود دارد؛ وقتی
در برخی
ِ
سالمند پرخاشگر یا منزوی به آن ها سپرده می شود از تکنیک «کالم درمانی»
استفاده می کنند همان مهارت «سنگ صبور» و «سراپا گوش» شدن خودمان.
ً
خشم غالبا میوه ناکامی است .سالمندی که گوشی برای شنیدن و هم صحبتی
برای همکالمی ندارد تا حرف هایش را بشنود .تجربه هایش را مغتنم بشمرد و او را
تحسین کند سرخورده ،عصبی و منزوی می شود.
گاهی حرف زدن برای کهنساالن ساده نیست چون فکر می کنند ممکن است
پرحرف و جلف جلوه کنند یا ابهت شان پایین بیاید .همین باعث شود از فردا هر
کس هر رفتاری دوست دارد با آن ها داشته باشد .این ترس از صحبت کردن به
مرور آن ها را مغرور و لجوج نشان می دهد .منزوی می شوند .در مواجهه با این
ً
اصال ّ
منیت نداشته باشید .وقتی قرار است کاری انجام دهید،
گروه از سالمندان
ً
ً
حتما نظرشان را بپرسید .مثال بگویید به نظرم این کار به این دالیل خوب است
موافق هستی؟ این یخ ارتباطی شان را آب می کند .هم شما روی سازگاری می
بینید هم آن ها وحشت کاذب از دست رفتن جایگاه و شأن خود را از دست می
دهند.
رابطه شان را شکرآب نکنیم
رابطه پدربزرگ ،مادربزرگ ها با نوه هایشان خوب است؛ اگر ما بگذاریم .یک
مشاورخانواده می گوید بی حرمتی به سالمند فقط استفاده از الفاظ نامناسب
یا رفتار زننده نیست« .نفیسه حسن زاده» معتقد است گاهی رفتار و تدبیرهای
خاکستری ما خانواده را سرد و روحیه افراد پیر را شکننده می کند .پدربزرگ،
مادربزرگ ها نوه هایشان را لوس می کنند /بچه ام از وقتی پیش مادر همسرم
می ماند حرف گوش نکن و ناسازگار شده /می خواهم بچه ام را درست تربیت
کنم اگر لی به الال گذاشتن والدین همسرم یا پدر و مادر خودم بگذارد ...این
جمالت مشابهی است کهوالدین را بهیک تصمیمغلط می رساند ،حسن زاده می
گوید« :والدین سعی می کنند رابطه بچه هایشان با پدربزرگ ،مادربزرگ هایشان
ً
را مدیریت کنند .در این «حساسیت عاطفی» که معموال با خامی و جانب داری
همراه است فرد سالمند حس می کند فرزند یا عروس و دامادش رابطه بین او و
نوه اش را شکرآب می کنند .از طرفی ما هم نگرانیم فرزندمان درست تربیت نشود
چون محبت کاذب دریافت می کند .ما به نگرانی خام دچاریم چون فراموش می
کنیم جایی که ما ایستاده ایم آن ها سال ها قبل ایستاده بودند .جایی که دل
پدربزرگ یا مادربزرگ می شکند ،تربیت صحیح شکل نمی گیرد .راه حل ،دخالت
عاطفینیست.حرمتدوستیوارتباطسالمندانبانوهشانرابایدحفظکنیم».
همراهی با سالمندان بچه ها را پخته بار می آورد .از همان کودکی می توانند
ً
هنرهای زیادی از آن ها یاد بگیرند مثال بافتنی ،خیاطی یا ...نوجوان ها در کوران
بلوغ و هجوم عواطف آنی و گذرا وقتی در خانه پدربزرگ ،مادربزرگ هایشان
هستند آرامش و امنیت عاطفی بیشتری حس می کنند .چای می ریزند ،می
نوشند و درد دل می کنند .مشورت می گیرند و ...اینجا گارد کمتری در برابر

نصیحت شنیدن دارند؛ تربیت چیزی جز این است؟!
منخوشبختانهمحتاجنیستم
فرد سالمند به مراقبت نیاز دارد نه مواظبت .باید حواسمان به خوراک ،پوشاک،
نظافت ،روح و روانش باشد اما قرار نیست از او فردی محبوس در خانه یا گوشه
نشین بسازیم .از پا افتادگی و احتیاج بیش از حد به دیگران ،مرگی ذره ذره و
دردی بزرگ برای اوست .اگر والدین یا پدربزرگ ،مادربزرگ پیر ما هنوز توان انجام
کار دارند ،به حرف مردم کاری نداشته باشیم و آن ها را به خیال بزرگ خانه بودن
و احترام محدود نکنیم .اگر فرد سالمند می تواند راه برود به خرید برود مانع او
نشویم .خریدهای کلی را انجام دهیم اما بعضی خریدهای جزئی و سبک را باقی
بگذاریم تا او انجام دهد .همین بیرون رفتن از خانه و خرید ساده این پیام را به او
می دهد که :روی پای خودم هستم نه محتاج! گاهی بگذاریم والدین سالمند به
گردش کوتاه و نزدیک بروند .می توانیم آن ها را همراه خودمان ببریم اما از یک
مسیر به بعد تنها بگذاریم .همین کار ساده کمک می کند بیشتر به آن ها خوش
بگذرد و احساس غربت نکنند.
بعضی افراد متاسفانه از شدت عالقه ،وسواس و افراط وقتی فرد مسن را بیرون
می برند طوری رفتار می کنند که حس می کند مثل یک کودک دست او را گرفته
اند تا گم نشود! حاال که کروناست حتما ماسک ،دستکش و موادضدعفونی
کننده در ظرف کوچک و سبک در اختیارشان قرار دهیم تا خیال خودمان هم
راحتباشد.
بوی نان ،افسردگی را از بین می برد
فکر کنیم پا به  80 ،70سالگی گذاشته ایم .کلی هم بدن درد و بیماری داریم.
کمی که راه می رویم بدن درد سراغمان می آید و مثل قبل نمی توانیم پیاده روی
کنیم یا از خانه بیرون برویم .ممکن است بیماری زمینه ای هم داشته باشیم و
حضور در جامعه ما را بیشتر در معرض ابتال به کرونا قرار دهد .پس ،خالف میل
باطنی و ناچار ،خانه نشین می شویم .این در حالی است که برعکس ما اعضای
خانواده هر روز برای کار از خانه بیرون می روند .دلشان که می گیرد شال و کاله
می کنند ،دوری می زنند و بر می گردند خانه .تحمل این شرایط دردناک نیست؟!
افتضاح و سخت است؛ حس از دست و پا افتادن.
وقتی می خواهیم به سالمندی که ناچار به خانه نشینی است ،توصیه کنیم در
خانهبماندبهتراستایناحوالشراباخودمانمرورکنیم.اونمیتواندبیرونبرود
اما قرار هم نیست کنج خانه غم برک بزند یعنی نباید هم بزند .البته نه با امر و نهی
ً ً
پیچیدن ما که اصال و ابدا حوصله شنیدنش را هم ندارد
و مدام حرف زدن و نسخه
ِ
و ممکن است کار به لجبازی و پرخاش بکشد .پس چه کنیم؟ برای او سرگرمی
بسازیم .چند تکه پارچه بدهیم تا با چرخ قدیمی اش ،خیاطی کند برای مثال

روبالشتی یا دستمال سفره بدوزد .نان پختن ،تهیه مربا و ترشی از او یاد بگیریم.
اگر در جوانی هنری داشته آن را برایش تازه کنیم ،هنرهایی که انجامش سخت
ً
و برای سالمتی او بد نباشد .مثال حصیربافی کند .می توانیم زمینه یادگیری و
سرگرمی هم فراهم کنیم کادوی تولد ،بوم و ابزار نقاشی یا گلدوزی بخریم و به او
آموزشدهیم.
سالمند اگر فکر کند راکد مانده افسردگی می گیرد .کارهای سبک به او بدهیم
تا حس کند هنوز هم خانم خانه و زندگی خودش است .کارهای یکجانشینی و
ظریف که ما را کالفه می کند برای آن ها تفریح به حساب می آید مثل دانه کردن
انار ،تر و خشک کردن سبزی ها تا خشک شوند .تهیه آلبالو و برگه گوجه خشک.
اگر کمی میوه شل در خانه داریم ،بپزیم و صاف کنیم و از او بخواهیم لواشک
درست کند .اگر ساعت قدیمی خراب شده از پدربزرگ بخواهیم نگاهی به آن
بیاندازد.
یک سوزن هم بی اجازه کم نشود
سالمندان از یک چیز نفرت دارند؛ سرک کشیدن در وسایلشان و تصمیم گرفتن
ما به جای آن ها برای لوازمشان .شاید در کالم و ظاهر چیزی نگویند اما ناخواسته
با این کار به آن ها می گوییم از این به بعد من آقا یا خانم خانه تو هستم .من تصمیم
می گیرم و دستور می دهم .بنابراین مدام سراغ انباری خانه نرویم و بخواهیم فالن
کتری ،بالشت ،صندلی یا پنکه قدیمی را رد کنیم برود تا جا باز شود و پولش را
بدهیم به او .خیلی راحت بگویم؟ معنی کار ما این است؛ من خاطرات و زحمات تو
را می فروشم ،این هم پولش! هر چقدر هم محترمانه این کار را انجام دهیم ،فرقی
نمی کند همین معنا را برای او دارد .با «حضور»« ،اجازه» و «راهنمایی» خودش
لوازم را جابه جا و مرتب کنیم .اگر خودش خواست وسیله ای را بفروشیم یا دور
بیاندازیم .حاال چه کار کنیم خانه یا اتاقشان شبیه سمساری نشود؟ اول نظافت و
دسته بندی وسایل .در مرحله بعد برای لوازم معیوب کاربری جدید تعیین کنیم.
برای مثال ساالد جوانه برای فرد سالمند خوب است .قوری قدیمی او را تبدیل
کنیم به محل کشت جوانه یا سبزه عید .کتری قدیمی را به عنوان بخور آب گرم
روی بخاری بگذاریم.گلدان های خانه را روی طاقچه بچینیم ،مرتب و به خاکش
رسیدگی کنیم .با همان گلدان های قدیمی و پنجره نورگیر ،منظره زیبا درست
کنیم تا حالش خوب شود با دیدن آن .قد گلدان ها طوری باشد که خودش هم
بتواند رسیدگی و آبیاری کند .بشقاب قدیمی روحی را بشوییم و براق کنیم میوه
اش را در همان بشقاب برایش ببریم .قالیچه قدیمی و کهنه را در بالکن یا حیاط
خانه بیاندازیم تا بنشیند و هوایی تازه کند .این کارها را انجام دهیم و مطمئن
باشیم ،خودش دست بکار می شود برای بیشتر سر و سامان دادن به وسایل و
خانهتکانیکردن.

رئیس مرکز بهداشت استان قم :

شیوهنامههایبهداشتیدراماکنورزشی
رعایت نمی شود

رئیس مرکز بهداشت استان قم گفت :ما نسبت به رعایت شیوه نامه های بهداشتی
در اماکن ورزشی قم گله مندیم و از دست اندرکاران این عرصه می خواهیم تا یک بار
برای همیشه ،شیوه نامه های الزم را مطالعه کنند و نسبت به آن پایبند باشند.
سیامک محبی با بیان تداوم روند کاهشی ابتال و بستری کرونایی در استان اظهار
کرد :قم در حال حاضر در بین  31استان کشور ،در رتبه بیست و هفتم از نظر ابتال و
در رتبه بیست و دوم از نظر جانباختگان کرونایی قرار دارد.
وی با اشاره به شاخص ُهشدار اپیدمی در دو هفته اخیر در قم گفت :این ُهشدار
به معنای میانگین روزانه بستری در دو هفته اخیر در  100هزار نفر جمعیت است که
اکنون عدد  1.64را نشان می دهد.
رئیس مرکز بهداشت قم یادآور شد :در هفته اخیر  133نفر در استان با مشاهده
برخی عالئم کرونا به اورژانس مراجعه داشته اند که از این تعداد نسبت به بستری
 83مورد اقدام شده و بقیه با دریافت توصیه ها و داروهای احتمالی الزم به خانه
بازگشتهاند .معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیقمهمچنینتعدادجانباختگان
مشکوک و قطعی کرونا را در استان عددی ثابت در روزهای اخیر عنوان کرد و بیان
داشت :از  843نمونه گرفته شده در هفته گذشته 79 ،مورد یعنی  9درصد نمونه
گیری ها ،مثبت بوده است که شرایط خرداد ماه سال جاری را در استان تداعی می
کند.
محبی ادامه داد :در حال حاضر  72درصد بیماران کرونایی در مراکز بهداشت
استانشناساییمیشوند.
رئیس مرکز بهداشت قم درباره رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مشاغل مختلف
استان خاطرنشان کرد :ادارات و سازمان ها ،صنایع و اصناف ،نانوایی ها ،پایانه های
مسافربری درون و برون شهری ،دفاتر ازدواج ،حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه
(س) ،تاالرهای پذیرایی ،آرایشگاه ها و گیم نت ها از جمله مواردی هستند که ارزیابی
رعایت شیوه نامه های بهداشتی در آن ها عددی کمتر از  75را نشان می دهد.
وی اضافه کرد :رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مجتمع های خرید و پاساژهای
قم کمتر از  75درصد است و ضرورت استفاده از اپلیکیشن ماسک را در این اماکن
یادآوری می کند.
محبی با ابراز گالیه از فعالیت اماکن ورزشی استان تأکید کرد :دست اندرکاران و
مسؤوالن این عرصه باید یک بار برای همیشه نسبت به مطالعه کامل و دقیق شیوه
نامههای بهداشتی اقدام و البته آن ها را رعایت کنند ،نه این که ّ
مکرر از ما درخواست
برگزاریمسابقاتمختلفورزشیراداشتهباشند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قم در عین حال بیان کرد :آمار
میانگین استفاده از ماسک در بین مردم استان در دو هفته قبل ،عدد  76درصد را
نشان می داد که این عدد در هفته اخیر به  78درصد رسیده ،به بیان دیگر با اینکه
شاهد رشد دو درصدی استفاده عمومی مردم قم از ماسک هستیم ،اما باید گفت
همچنان و حداقل  22درصد مردم ماسک نمی زنند که این امر یک ُهشدار است.
وی با ُهشدار جدی نسبت به آمار استفاده از ماسک در ادارات و سازمان های استان
گفت :آمار این بخش نیز از  95درصد به  71درصد کاهش داشته و ضروری است تا
مدیران استانداری نسبت به تذکرهای الزم در این حوزه اقدام کنند.
محبی افزود :آمار استفاده از ماسک توسط مردم و در وسائل نقلیه عمومی نیز
کاهشی دو درصدی را نشان می دهد و از  70درصد به  68درصد رسیده است.
وی با تشکر ویژه از فروشگاه های زنجیره ای استان برای افزایش رعایت شیوه نامه
های بهداشتی بیان داشت :روند رعایت شیوه نامه های بهداشتی در این فروشگاه ها
روندی افزایشی است و امیدواریم این روند افزایشی با توجه کامل تداوم داشته باشد.
معاون کمیته امداد امام خمینی(ره)استان قم:

کمیته امداد قم ۹۹۱سری جهیزیه به
نوعروسان اهدا کرد

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم گفت :از
ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه ۹۹۱،سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش این
نهاد و سایر نیازمندان در قم اهدا شد.
محمدابراهیم نعیمی افزود ۲۹۱ :مورد از این تعداد اهدای جهیزیه به مددجویان
تحت پوشش کمیته امداد بود که شامل ۲۰۳مورد دختران جوان و ۸۸مورد نیز ازدواج
مجدد زنان مطلقه تحت پوشش بوده است.
وی با اشاره به رشد بیش از  ۶۸درصدی مراجعات غیرمددجویی به کمیته امداد قم
در سال جاری ،اضافه کرد :درصدی از این مراجعات برای تهیه جهیزیه بوده است که
به دالیلی از جمله فوت سرپرست خانوار و از دست دادن شغل به دلیل شیوع ویروس
کرونابهکمیتهامدادمراجعهکردهاند.
وی ادامه داد ۷۰۰:سری از جهیزیههای اهدایی به نوعروسانی بوده است که تحت
پوششکمیتهامدادنبودهاند.
به گفته نعیمی ،ارزش ریالی این تعداد جهیزیه بیش از  ۷۶میلیارد ریال میباشد
و این جهیزیهها در مواردی بهصورت کاال از جمله یخچال ،اجاق گاز ،تلویزیون و
جاروبرقی و در مواردی پول نقد بوده است .وی با اشاره به برگزاری پنج برنامه توزیع
جهیزیه در سال جاری ،اضافه کرد :در جشن میالد حضرت زینب(س) ،طی
مراسمی در حرم حضرت معصومه(س)  ۳۱سری جهیزیه به  ۳۱نوعروس تحت
پوشش این نهاد اهدا شد .وی بیان کرد ۱۶۱ :هدیه ازدواج به ارزش ریالی چهار
میلیارد و  ۸۴۰میلیون ریال به نودامادهایی که فرزند خانوادههای تحت پوشش
کمیته امداد بودهاند ،اهدا شد .معاون کمیته امداد قم افزود :نوعرسان و نودامادها
برایتکمیلجهیزیهخودمیتوانند ۱۰۰میلیونریالوامنیزازصندوققرضالحسنه
امداد والیت دریافت کنند .وی خاطرنشان کرد :دختران و پسران تحت پوشش کمیته
امداد باید در دورههای آموزشی پیش از اقدام به ازدواج و همسرداری شرکت کنند.
حدود  ۲۲هزار و  ۲۷هزار خانوار در قالب حدود  ۳۹هزار و  ۸۵۰هزار نفر تحت حمایت
کمیتهامدادقمهستند.
مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی استان قم:

مراکز فروش آبزیان در قم
افزایشپیدامیکند

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت :راهبرد ایجاد
مراکز فرآوری و توسعه بازار فروش آبزیان در قم را به منظور ارتقا سالمت غذایی مردم
دنبالمیکنیم.
سید محمدرضا طاهری بیان کرد :هماکنون بازار مرکزی ماهی گذرخان با داشتن
غرفههای متعدد عرضهکننده انواع آبزیان در کنار تعداد  ۳۵مرکز عرضه آبزیان تازه و
ماهی زنده در قم فعال است .وی افزود :همچنین سه مرکز الگو سازی شده عرضه و
طبخ آبزیان به منظور ارتقا استفاده از محصوالت دریایی در سبد غذایی مردم با مجوز
سازمان شیالت ایران در شهر قم  ،ایجاد شده است.
ویادامهداد:اختصاصناحیهشیالتیدرشهرکصنعتیشکوهیهقمبرایتسهیل
سرمایهگذاری در زمینه احداث واحدهای فرآوری آبزیان نیز از جمله برنامههای موثر
برای گسترش استفاده از محصوالت دریایی و بازار فروش آن در استان بوده است.
طاهری گفت :درحال حاضر سه واحد تولیدی صاحب نام تجاری موفق در زمینه
فرآوری  ،بستهبندی و کنسرو ماهی با ظرفیت تولید ساالنه بیش از هفت هزار تن
محصول در قم فعال است و به دنبال گسترش روز افزون این مراکز هستیم.
وی بیان کرد :سرمایهگذاری در بخش صنایع تبدیلی و غذایی حوزه شیالت در قم
ازجملهمواردموردتوجهبخشخصوصیطیسالهایاخیربودهاستکهباحمایت
مسئوالن استان و تسهیالت درنظر گرفته شده مسیر رو به رشدی را طی میکند.
تولید آبزیان در قم اعم از ماهیان گرمابی ،سردابی ،خاویاری ،تیالپیا و ماهی سفید
در حدود ۲۵۰باب استخر دومنظوره ذخیره آب کشاورزی صورت میگیرد.
نزدیک به  ۱۴هزار تن در بخش کشاورزی قم مشغول فعالیت هستند؛ بیشتر
بهرهبرداران بخش کشاورزی قم را روستاییان استان تشکیل میدهند بهنحویکه
کشاورزی بهتنهایی  ۴۵درصد اشتغال روستائیان در بخشهای مختلف استان را به
خود اختصاص داده است.

اقتصادی5
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ارزیابی یک اقتصاددان از نرخ ارز پیشنهادی مجلس:

مصوبهای که مانع کاهش نرخ ارز میشود

مجلس در حالی نرخ تسعیر ارز را به  ۱۷۵۰۰تومان به ازای هر دالر افزایش داد
که کارشناسان این تصمیم را به منزله پاک کردن صورت مساله در مدیریت بازار
ارز کشور میدانند.
مجلس شورای اسالمی پس از تصویب کلیات الیحه بودجه و ضمن بررسی
تبصرههای بودجه سال  ۱۴۰۰نرخ تسعیر ارز را به  ۱۷۵۰۰تومان به ازای هر دالر
افزایش داده است.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷۵۰۰
تومان مخالفت کرده و آن را به زیان اقتصاد کشور دانسته است.
وی درباره دلیل مخالفت خود گفت :تعیین نرخ  ۱۷۵۰۰تومان به ازای هر دالر
و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقهای اخیر در
صدور نفت و فرآوردههای نفتی و خنثی کردن تحریمهای جاری از یک طرف و
نیز روند تحوالت و احتمال کاهش تحریمها در سال آتی از طرف دیگر ،به صالح
اقتصاد کشور نمیدانم .به جای باال بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای
محاسباتی آن نیز مشخص نشده ،بهتر است تالش مجموعه نظام بر صدور نفت
بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود.
کارشناسان اقتصادی نیز نرخ اعالمی مجلس را موجب افزایش نرخ تورم،
مانعی برای کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و تهدیدی برای تولید داخلی و سطح
معیشت طبقه متوسط و پایین ارزیابی کردهاند.
سید مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه چمران ،تغییر نرخ
ارز از  ۴۲۰۰تومان به  ۱۷۵۰۰تومان برای محاسبه حقوق ورودی گمرک را عامل
افزایش قیمت کاالهای وارداتی دانست و تأکید کرد «این تصمیم میتواند تورم
بسیار باالیی را بر اقتصاد کشور تحمیل کند».
وی در این رابطه به ایرناپالس گفت ۷۵ :تا  ۸۰درصد تولیدات صنعتی داخلی
ما وابسته به واردات کاالهای اساسی و واسطهای است و اگر رقم نهایی محاسبه
افزایش یابد ،با افزایش قیمت کاالهای وارداتی ،تولید داخل نیز افزایش قیمت
خواهد یافت.
وی ادامه داد :با اینکه برخی افراد طرفدار افزایش نرخ ارز هستند ،اما افزایش
به این شکل تنها به صادرات مواد خام کمک میکند که نه تنها قابل تفاخر نیست
بلکه منجر به تخلیه کشور از منابع طبیعی خود با ارزانترین قیمت خواهد شد.
از طرف دیگر ،افزایش قیمت ارز موجب تورم کاالهای وارداتی و افزایش قیمت
کاالهای تولید داخل خواهد شد و در نتیجه به نفع صنایع نخواهد بود.

افقه ،این دیدگاه را که معتقد است به دلیل گران شدن کاالهای وارداتی ،مردم
به سمت خرید کاالهای داخلی گرایش پیدا میکنند ،رد کرد و گفت :این ادعا به
دو دلیل مردود است .نخست اینکه افزایش قیمت ارز ،قیمت کاالهای داخلی را
که ارزبر هستند افزایش داده و بنابراین تقاضای داخلی آنها نیز به ناچار کاهش
مییابد .دوم ،به دلیل تحریمهای سه سال گذشته ،قدرت خرید بسیاری از مردم
به شدت کاهش یافته و بلکه این گروه به زیر خط فقر ریزش کردهاند ،بنابراین
تقاضای کاالهای داخلی آنگونه که عدهای ادعا میکنند ،افزایش نمییابد.
افقه درباره تأثیر حذف  ۴۲۰۰تومانی بر واردات کاالهای اساسی گفت :درست
است که انتقادهای زیادی به ارز  ۴۲۰۰تومانی و بیتأثیر بودن آن بر قیمت
کاالهای اساسی وارد میشود و آمارها نیز نشان میدهد کاالهای اساسی با وجود
تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی افزایش قیمت داشتند ،اما باید این نکته را در نظر
ً
گرفت که افزایش قیمت کاالهای اساسی الزاما به معنای شکست تخصیص ارز
 ۴۲۰۰تومانی نیست.
این اقتصاددان با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت کاالهای اساسی و
خدمات به دلیل تورم بوده ،گفت :بنابراین همه افزایش قیمت کاالهای اساسی
نمیتواند به دلیل بیاثر بودن تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی در کنترل قیمتها
باشد .در واقع تورم منجر به افزایش سطح دستمزدها ،افزایش هزینه حملونقل
و همچنین سایر خدمات دولتی و غیردولتی شده و این افزایشها موجب افزایش
قیمت کاالهای اساسی شده است .در واقع نرخ تورم  ۴۰درصدی ،کاالهای
اساسی را نیز متأثر کرده؛ با این حال ،حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی سبب افزایش
شدیدتر قیمت کاالهای اساسی خواهد شد.
وی درباره توزیع رانت ارز  ۴۲۰۰تومانی که یکی از انتقادهای اساسی نسبت
به این تخصیص ارزی را بهدنبال داشته ،گفت :سوءاستفاده از ارز  ۴۲۰۰تومانی
توسط عدهای نباید موجب پاک کردن صورت مساله و حذف این سهمیه ارزی
باشد .در هر صورت مشخص است که افزایش نرخ ارز تخصیص یافته به کاالهای
اساسی از  ۴۲۰۰تومان به  ۱۷۵۰۰تومان ،قیمت این کاالها را که مورد نیاز
اکثریت جامعه و به ویژه طبقات متوسط و پایین است ،افزایش خواهد داد و لطمه
زیادی را به معیشت آنها وارد میکند.
مجلس مانع کاهش نرخ ارز در بازار آزاد نشود
افقه با بیان اینکه تعیین نرخ ارز  ۱۷۵۰۰تومانی توسط مجلس ،فرصت کاهش
نرخ ارز در بازار آزاد را از بین میبرد ،گفت :نرخ ارز نیز مانند سایر کاالها تحت تأثیر

عوامل زیادی قرار دارد که در شرایطی کنونی کشور و محدودیت در درآمدهای
ارزی و انتقال آن ،وزن تحوالت و رخدادهای سیاسی در تعیین نرخ ارز ،بیش از
هر متغیر دیگری است .افزایش نرخ ارز توسط مجلس موجب میشود حتی اگر
تحریمها رفع شده FATF ،تصویب شود و دریافتهای ارزی کشور عرضه ارز را
افزایش دهد ،قیمت آن کاهش نیابد.
این اقتصاددان افزود :در واقع دولت میتوانست با افزایش درآمد ارزی و تسهیل
نقلوانتقاالت ،با افزایش عرضه ارز در بازار ،نرخ ارز را کاهش دهد ،اما بهنظر می
رسد با رقمی که مجلس در نظر گرفته نمیتوانیم این شرایط را متصور شویم که
نرخ ارز از  ۲۰هزار تومان پایینتر بیاید .البته این پیشبینی میانمدت است و اثر
روانی هر تحول مثبتی میتواند در کوتاهمدت نرخ ارز را کاهش دهد.
افقه در باره پیشبینی خود درباره آینده نرخ ارز گفت :به نظر میرسد تا استقرار
ریاست جمهوری جدید آمریکا یعنی کمتر از دو هفته آینده ،قیمت ارز همچنان
تحت تأثیر متغیرهای سیاسی و اظهار نظرهای رد و بدل شده بین مقامهای دو
کشور و نیز تنشهای ایجاد شده در منطقه خواهد بود.
وی افزود :با این حال برای سال آینده و در بلندمدت پیشبینی میشود نرخ
ارز در نظر گرفته شده توسط مجلس در بودجه اجازه ندهد قیمت ارز ،حتی اگر
امکان کاهش آن وجود داشته باشد ،پایین بیاید.
چرا افزایش نرخ ارز تورمزاست؟
این اقتصاددان درباره رابطه نرخ ارز و نرخ تورم در ایران گفت :به نظر میرسد
نرخ ارز با توجه به تأثیر گسترده و عمیقی که بر متغیرهای اقتصادی کشور دارد،
یک متغیر فعال در تعیین نرخ تورم است ،یعنی قیمت ارز ،نرخ تورم را تحریک
میکند و دلیل عمده افزایش نرخ تورم حداقل در شرایط کنونی کشور ،افزایش
نرخ ارز است .همچنین رابطه متقابلی نیز از طرف نرخ تورم وجود دارد ،یعنی با
افزایش تورم ،زمینه برای افزایش دوباره نرخ ارز فراهم میشود .شواهد تجربی
در ایران حداقل در سالهای اخیر نشان میدهد این نرخ ارز است که نرخ تورم
را تغییر میدهد.
وی افزود :ما نمیتوانیم روابط بین متغیرهای اقتصادی را در فضایی تحلیل
کنیم که مفروضات آن فراهم نیست و الزم است تحلیل اقتصادی در چارچوب
ساختارهای اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و حتی مذهبی کشور انجام شود.
تحلیلهایی که مجموعه این عوامل را نادیده گرفت ه و بیاعتنا به ساختار کشور
بودهاند ،تا کنون آسیبهای بسیار زیادی را به اقتصاد ایران وارد کردهاند.
تحلیل اقتصادی بدون توجه به ساختارها مردود است
وی درباره اهمیت ساختارهای کشور در تحلیلهای اقتصادی گفت :به عنوان
نمونه در زمان بررسی دالیل افزایش نرخ تورم ،افزایش نقدینگی را بهعنوان یک
علت شناسایی میکنیم .اما ریشه افزایش نقدینگی کجاست؟ در واقع در کشور
ما نگرشهای سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و حتی فلسفی ،ضدتوسعه هستند و
دولتها را به افزایش هزین ه سوق میدهند تا جایی که هزینهها از درآمدها پیشی
میگیرند و این موضوع به کسری بودجه میانجامد.
افقه افزود :تأمین کسری بودجه یا از طریق انتشار پول ،به ویژه در شرایطی که به
دلیل تحریمها امکان استقراض خارجی نداریم انجام میشود یا دولت را به سمت
استقراض داخلی یا انتشار اوراق بدهی هدایت میکند که به دلیل کاهش درآمد
مردم و همچنین فاصله قابل توجه نرخ سود اوراق از نرخ تورم ،استقراض داخلی
نیز نتوانسته سهم قابل توجهی در تأمین کسری بودجه داشته باشد و دولت به
ناچار به بانک مرکزی متوسل میشود.
وی ادامه داد :بنابراین به نظر میرسد در برخی از تحلیلهای اقتصادی به دلیل
اینکه مفروضات روش تحلیل در کشور وجود ندارد ،قابلیت ریشهیابی مسائل از
دست میرود .حتی در علومی مانند فیزیک و شیمی نیز تغییر مفروضات میتواند
نتایج را تغییر دهد .عنوان مثال وقتی گفته میشود آب در  ۱۰۰درجه سانتیگراد
میجوشد ،منظور آب خالصی است که در ارتفاع مشخصی قرار داشته باشد .این
در حالی است که در علوم انسانی از آنجایی که متغیرهای بسیار بیشتری وجود
ً
دارند ،لزوما تحلیلهای اقتصادی که در کشورهای دیگر و با مفروضات دیگر
صادق است ،در ایران صادق نخواهند بود.

کارشناسبازارسرمایه:

قیمتگذاریهای دستوری کاالها تاثیر منفی بر معامالت بورس دارد
یک کارشناس بازار سرمایه گفت :بررسیهای تاریخی،
نشاندهنده شکست قیمتگذاری دستوری است که در
نهایت باعث توزیع رانت در کشور میشود و به طور حتم اثر
منفی خود را بر بازار سرمایه خواهد گذاشت.
روند معامالت بورس از چندی پیش ،وارد مدار نزولی و
روند اصالحی شد ،کارشناسان علت وجود چنین روندی در
بازار را نامشخص بودن وضعیت  ،FATFثبات قیمت دالر در
کانال  ٢٥هزار تومان و شک و تردید سهامداران از سیاست
های به کار گرفته شده آمریکا با روی کارآمدن بایدن اعالم
کردند.
در نهایت در کنار چنین مسایلی ،روز پنجشنبه بود که
کنگره آمریکا به طور رسمی جو بایدن را به عنوان رئیس
جمهوری این کشور تایید کرد و نتیجه انتخابات آمریکا از
حالت بالتکلیفی در آمد که این موضوع توانست تا حدودی،
ی در بازار را تقویت کند.
روند خوشبین 
پیش از این کارشناسان اعالم کرده بودند که با قطعی
شدن نتیجه انتخابات آمریکا و روی کار آمدن جو بایدن
و با توجه به احتمال کاهش تحریم ها و در نتیجه کاهش
ریسکهای سیاسی ،میتوان نسبت به بازگشت روند
صعودیبهمعامالتبورس،افزایشاعتماددوبارهبهسرمایه
گذاری در بورس و آینده این بازار امیدوار بود.
علت اصالح شاخص بورس
«امیرعلی امیرباقری» اظهار داشت :در روند معامالت
بورس در هفته گذشته همچنان شاهد تداوم فشار فروش در
بازار بودیم و حمایت حقوقیها و سطوح حمایتی شاخص
بورس نتوانست مانع از روند اصالحی شاخص بورس شود.
وی افزود :در این میان باید چند نکته را مدنظر قرار داد،
حمایتازبازاربهمعنایخریدسهموتزریقنقدینگیبهبدنه
بازارنیستبلکهحمایتازبازاربهمعنایحمایتازشرکتها
است.
امیرباقری خاطرنشان کرد :زمانی که سود ،عملکرد و
فروش شرکتها با قوانین و قیمتهای اعمال شده به بهانه
حمایت از مصرفکننده مورد تهدید قرار بگیرد ،به طور
حتم بر قیمت سهام تاثیرگذار خواهد بود و همین امر زمینه
اصالح قیمت سهام را فراهم میکند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود :هر چقدر نقدینگی از
طرف حقیقیها و حقوقیها به بازار تزریق شود به دلیل

متحول شدن سودسازی و عملکرد شرکتها نمیتوان
شاهد تاثیر چندانی بر معامالت بازار باشیم و ممکن است
روند اصالحی بازار سرمایه ادامهدار شود.
وی با بیان اینکه اصالح بازار سرمایه و روندها ناشی از
اتفاقات درون بازار نیست ،گفت :تحوالت فضای اقتصادی،
طرحهایدستگاهقانونگذاریوعملکردنهادهایدرگیردر
بحث تولید تا فروش باعث از بین رفتن حمایت همهجانبه از
بازار شده است.
امیرباقری خاطرنشان کرد :یکی از مباحث مطرح شده
در چند روز اخیر موضوع قیمتگذاری فوالد است که وزارت
صنعت حمایت همه جانبهای را از این موضوع داشته است،
این در حالیست که این اقدام میتواند در تضاد با روح بازار
سرمایه و فلسفه بازار آزاد باشد.
امنیتسرمایهگذاری
مسالهای مهم در بازار سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه افزود :بررسیهای تاریخی
نشاندهنده شکست قیمتگذاری دستوری است که در
نهایت باعث توزیع رانت در کشور میشود و به طور حتم اثر
منفی خود را بر بازار سرمایه خواهد گذاشت.
وی موضوع امنیت سرمایهگذاری را از دیگر مسایل مهم
در بازار سرمایه دانست و گفت :یکی از مهمترین مسایل و

مقولههایی که اقتصاد کشور به آن نیاز دارد پشتوانه قانونی
برای امنیت سرمایه گذاری است که در طول این سالها نه
تنها ثباتی در این زمینه نداشته است بلکه شاهد بی ثباتی و
تزلزل در ارائه قوانین بودهایم.
وی اظهار داشت :مشموالن سهام عدالت جزو سهامداران
فوالد هستند که صحبت از قیمتگذاری دستوری آن شده
است ،این بخشنامه میتواند تا حدودی امنیت سرمایه این
افراد را به خطر بیندازد .امیرباقری نوسان قوانین را به عنوان
مانعی برای سرمایهگذاری خارجی در کشور اعالم کرد و
افزود :تاکنون بارها شاهد چنین نوسانهایی در بحث خرد و
کالن کشور بودهایم که همیشه تاثیر خود را بر معامالت بازار
سرمایهگذاشتهاست.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد :مسایلی
که در چند وقت اخیر به شدت بازار را تحت تاثیر قرار داد،
تصمیمگیریهای عجوالنه مانند لغو خرید و فروش روزانه
بود که بعد از چند روز دوباره اقدام به لغو قانون جدید
کردند ،چنین مسایلی همیشه باعث به خطر انداختن
سرمایهگذاری ،مانع از ورود سرمایههای خارجی و فراری
دادن سرمایههای داخلی از بازاری مانند بازار سرمایه خواهد
شد.
وی افزود :اکنون جلوگیری از خروج سرمایه از بازار و

تشویق جهت ورود سرمایه به بازار نیازمند افزایش امنیت
سرمایهگذاری ،پشتوانه قانونی و جلوگیری از تزلزل در وضع
قوانینودستورالملهااست.
پیشبینی روند معامالت بورس در هفته جاری
امیرباقری روند معامالت بورس در هفته جاری را
پیشبینی کرد و گفت :تداوم حاشیههای اخیر در زمینه
مسایل فوالد بر کل بازار تسری پیدا میکند و ممکن است
سبب فشار فروش بر کل بازار شود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به لحاظ سیاسی
وضعیت آمریکا با تغییر بسیار جدی روبرو شده است و
دموکرات ها در ریاست جمهوری به پیروزی رسیدند ،افزود:
این امر از نظر انتظارات و تاثیر بر بازار داخلی میتواند به
دلیل کاهش انتظارات ،زمینه اصالح قیمت در برخی از
بازارها را فراهم کند ،این موضوع بیشتر در بازارهایی مانند
بازار مسکن رخ خواهد داد که در چند وقت اخیر اصالح
قیمتیراتجربهنکردند.ویبابیاناینکهدرسایربازارهانباید
درانتظارجهشقیمتهاهمچونچندوقتگذشتهباشیم،
گفت :موضوع تاثیرگذار بر بازارها ،مقوله انتظارات است که
به دلیل ایجاد افق سیاسی و موارد مرتبط داخلی و خارجی
تا حدودی تعدیل خواهد شد و به احتمال زیاد بازارها در یک
ثبات رکودی قرار خواهند گرفت.
امیرباقریبابیاناینکهدربازارهایجهانیانتظارمیرودبا
تضعیفشاخصدالردرمیانمدتوبلندمدت،کامودیتیها
(مواد پایه و معدنی) به رشد خود ادامه دهند ،خاطرنشان
کرد:یکیازمسایلنشاندهندهتضعیفقیمتدالرآمریکا،
کاهش سهم دالر آمریکا در سبد بانکهای مرکزی است
که این مساله میتواند چنین سیگنالی را به بازار بدهد که
به مرور دالر جایگاه خود را در معادالت بین المللی در میان
مدت و بلندمدت از دست میدهد و در مقابل به دلیل تقویت
کامودیتی ها ،سهام کامودیتی محور و صادرات محور در
مسیر رشد قرار خواهند گرفت که که این موضوع میتواند
نقطه قوتی برای بازار سرمایه باشد.
این کارشناس بازار سرمایه خطاب به سهامداران گفت:
به سهامداران توصیه میشود تا از این بعد با نگاه تحلیلی و
بنیادی بازار را مورد بررسی قرار دهند و در کنار آن عملکرد
شرکتها و کلیت فضای اقتصادی که میتواند مسیر
شرکتها را از یکدیگر جدا کند را مدنظر قرار دهند.
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رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهک -سعید عبدالهی

مدیرکل اسبق بازرسی و حسابداری بانک مرکزی مطرح کرد

افزایش پایه پولی و رشد نرخ تورم با
تصویب ارز ۱۷۵۰۰تومانی

مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی در خصوص افزایش یکباره
نرخ تسعیر دالر به  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومان در بودجه سال  ،۱۴۰۰با واکنش منفی
کارشناسان مواجه شد ،به طوری که برخی پیشبینی میکنند در صورت تبدیل
این مصوبه به قانون ،پایه پولی رشد کرده و تورم سال آینده بیشتر از تورم امسال
شود.
مصوبه کمیسون تلفیق مجلس شورای اسالمی ،در خصوص تعیین نرخ ۱۷
هزار و  ۵۰۰تومان برای تسعیر ارز دالر در بودجه سال  ۱۴۰۰با واکنش جدی
«عبدالناصر همتی» ،رئیسکل بانک مرکزی ،مواجه شد که این مصوبه را تور مزا
و برخالف محاسبات کارشناسان بانک مرکزی دانسته بود .کمیسیون تلفیق در
حالی دست به این اقدام زد که در الیحه تقدیمی دولت به مجلس ،نرخ تسعیر
دالر به  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان افزایش یافته بود ،اما نمایندگان این افزایش را کافی
ندانسته بودند« .یوسف کاووسی» ،کارشناس پولی و بانکی و مدیرکل اسبق
بازرسی و حسابداری بانک مرکزی در خصوص این تصمیم کمیسیون تلفیق به
خبرنگار ایرنا گفت :این مصوبه اقدامی بدون در نظر گرفتن نظرات متخصصان
و کاری غیرکارشناسی بود .در روند تصویب این بند حتی نظرات دولت و بانک
مرکزی به عنوان نهاد تخصصی این حوزه نیز کامال کنار گذاشته شده است و در
حالیکهدرداخلکمیسیونهممخالفانیجدیبرایاینمصوبهمطرحبودهاند،
اما در نهایت با تغییر در الیحه دولت ،رقم  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومان برای تسعیر دالر
تعیینشد.
وی افزود :در سالهای گذشته چه درست و چه غلط ،بنای دولت بر تخصیص ارز
 ۴هزار و ۲۰۰تومانی برای تهیه و واردات کاالهای اساسی قرار داشت .این تصمیم
البته مشکالتی را فراهم ساخته بود و زمینه رانتهایی را هم برای سوءاستفاده
کنندگان ایجاد کرد ،اما حذف یکباره این روند ،کاری بسیار اشتباه است که
مشکالتی بزرگتر را ایجاد خواهد کرد.
اینکارشناساقتصادیدربارهتاثیراتمنفیاجراشدنمصوبهکمیسیونتلفیق
توضیح داد :اولین تاثیر این مصوبه ،افزایش حداقل سه تا چهار برابری قیمت
کاالهای اساسی است که تا امروز با نرخ ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی وارد میشدند.
تاثیر دوم هم این است که تا امسال دولت درآمدهای ارزی خود را در رقم  ۴هزار
و  ۲۰۰ضرب میکرد و رقم حاصل را به صورت ریالی در خزانه واریز میشد تا
هزینههای وزارتخانهها را تامین کند .اما با این مصوبه مجلس این ضریب حدودا
چهار برابر خواهد شد که به معنای افزایش چهار برابری پایه پولی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد :افزایش پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی
خواهد شد و این مسئله مستقیما بر افزایش تورم تاثیرگذار است .پدیدهای شوم
که نهایتا دامنگیر مردم خواهد شد و سفرها آنان را کوچکتر میکند .عالوه بر این
مطابق این مصوبه ،نرخ عوارض گمرکی هم بر پایه دالر  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومانی
محاسبه میشود و این یعنی عوارض تمام کاالهای وارداتی ضریب ۴خواهد خورد
که نتیجه مستقیم آن هم افزایش تمامی کاالهای وارداتی است.
کاووسی با اشاره به شعار مجلس یازدهم در خصوص حمایت از مردم تصریح
کرد :با چنین مصوبههایی قطعا این شعار محقق نخواهد شد .البته نمایندگان
مجلس صحبت از اعطای بستههای معیشتی به مردم ،در جهت افزایش پایه
پولی و تورم حاصل از آن کردهاند ،اما این واقعیتی در اقتصاد ایران است که تجربه
انواع و اقسام چنین کمکهای مالی را در سالها و دهههای گذشته داشتهایم و
هیچ کدام نه تنها نتوانستهاند از مشکالت مردم بکاهند که مردم هر روز از وضعیت
اقتصادیکشورناراضیترهمشدهاند.
وی خاطر نشان کرد :همچنین ،دولت اکنون دولت سامانه کاملی برای شناخت
دهکهای مختلف مردم در اختیار ندارد و همچنان مصوبه مجلس پیشین برای
تخصص یارانه نقدی به سه دهک پایین جامعه به طور کامل اجرایی نشده است.
بنابراینچگونهمیتوانامیدواربودکهدرسال ۱۴۰۰سیستمپرداختیارانهجدید
مدنظرنمایندگانمجلسبتواندازمشکالتمردمبکاهد؟
وی ادامه داد :به عنوان یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقدم که نرخ ارز
باید تک نرخی باشد .موضوعی که نمایندگان مجلس هم بر آن تاکید کرده اند،
اما متاسفانه برای اجرای این هدف ،شرایط واقعی اقتصاد را در نظر نداشتهاند
که در غیر این صورت به صورت یکباره دست به این اقدام نمیزدند .برای تحقق
ارز تک نرخی پیش نیازهایی باید فراهم باشد ،از جمله توانایی تامین ورودیهای
کافی ارز متناسب با تقاضای بازار و همچنین توانایی کنترل تورم در اقتصاد .امروز
ما در شرایطی هستیم که تورم باالی  ۳۰درصد است و به دلیل تحریمها ،کشور
محدودیتهای بسیار جدی در تامین ارز برای بازار داخلی دارد تا جایی که ارزها
متعلق به خودمان هم در بانکهای خارجی بلوکه شده است .در این موقعیت
دستیابی به ارز تک نرخی تنها یک سراب است ،چون نرخ باالی تورم باعث
میشود ،به سرعت قیمت دالر باز هم افزایش پیدا کند و بازار باز هم مانند امروز
از قیمت ارز جا بماند .این مدیر اسبق بانک مرکزی یادآور شد :البته شاید بتوان
این مصوبه مجلس را به نحوی به سود دولت دانست ،چرا که این مصوبه میتواند
حداقل نیمی از کسری بودجه دولت را جبران کند .اما این یک نگاه موقت و بسیار
کوتاه مدت است و همانطور که توضیح دادم مضرات آن بسیار سنگین خواهد
بود و با توجه به واقعیتهای اقتصادی ،باید در روندی تدریجی به سمت ارز تک
نرخیحرکتکرد.کاووسیدرپایانتاکیدکرد:امیدوارمنمایندگانمجلسشورای
اسالمی در بررسی لوایح و طرحهای اقتصادی کارشناسانه و دلسوزانه برخورد
کنند .تصویب چنین قوانین و اجرای آنها اقتصاد کشور را دچار مشکالت حاد
بیشتری میکند که آثار بسیار خطرناکی خواهد داشت .پیشبینی میکنم در
صورت تصویب نهایی این مصوبه کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسالمی،
سال آینده تورم کشور حداقل یک و نیم برابر بیشتر از تورم امسال بشود و این پدیده
خطرناکی است که حتی تحریم هم نتوانست در کشور ایجاد کند.
مدیرکل دفتر امور غالت:

ایران رتبه  ۲۸تولید برنج دنیا را دارا است

مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی معاونت امور زراعت وزارت جهاد
کشاورزی گفت :براساس آمار فائو ،ایران از لحاظ تولید و سطح زیر کشت رتبه
بیست و هشتم تولید برنج دنیا را دارا است.
«فرامک عزیزکریمی» افزود :براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان
خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ساالنه حدود ۵۱۰میلیون تن برنج سفید در
سطح زیرکشت ۱۶۷میلیون هکتار تولید می شود.
وی اظهارداشت :طبق آمارها به طور تقریبی  ۹۰درصد از برنج دنیا در آسیا
تولید و مصرف میشود و حدود هشت درصد از تولید برنج همه ساله در چرخه
تجارتجهانیقرارمیگیرد.مدیرکلدفترامورغالتومحصوالتاساسیمعاونت
امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد :کشورهای چین ،هند ،اندونزی،
بنگالدشوویتنامبزرگترینتولیدکنندگانبرنجدردنیامحسوبمیشوند.
وی گفت :براساس آمارهای تجارت جهانی ،کشورهای هند ،تایلند ،ویتنام،
پاکستان و امریکا به ترتیب پنج کشور اول صادرکننده برنج در دنیا هستند.
عزیز کریمی اظهارداشت :براساس آمارهای موجود امسال دو میلیون و ۶۰۰
هزارتن برنج سفید از کشت نزدیک چهار میلیون تن شلتوک در سطح  ۸۰۰هزار
هکتار اراضی شالیزاری تولید شد که این میزان تولید درکاهش واردات می تواند
نقش موثری داشته باشد .مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی معاونت
امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی نیاز کلی کشور به برنج سفید را ساالنه حدود سه
میلیون تن برشمرد و تصریح کرد :با توجه به سطح زیرکشت امسال ،تولید داخلی
حدود  ۸۵درصد نیاز کشور را تأمین می کند.
وی اظهارداشت :در سال  ۹۸به دلیل بارندگی ها زیاد و وفور آبهای سطحی و
ذخیره مناسب آب در سدهای برخی استانهای کشور حدود دو میلیون و ۹۰۰
هزار تن برنج سفید در کشور تولید شده بود.
عزیزکریمی با اشاره به اینکه به دلیل مشکالتی در بازار برنج خارجی قیمت برنج
ایرانی نیز دچار نوسان شده است ،افزود :قیمت برنج سر مزارع براساس درجه
بندی و کیفیت تعیین می شود بنابراین میانگین قیمت برنج ارقام کیفی در ماه
های مرداد تا مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای ارقام
کیفی بیش از  ۲۷درصد و پرمحصول حدود  ۵۰درصد افزایش را نشان می دهد.
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بازیکنتیمبسکتبالشیمیدرقم:

شیمیدرقمحرفمقتدری
در برابر مهرام است

علی کریمی :فوتبال پاک میخواهید؟ بدون البی به من رای بدهید!

نگاه من در فدراسیون فوتبال رنگی نخواهد بود

بازیکن تیم بسکتبال شیمیدر قم گفت :بازی با مهرام سخت اما قطعا جذاب است
و ما هم تمام تالش خود را برای ارائه بهترین بازی انجام میدهیم.
تیم بسکتبال شیمیدر قم بعد از کسب 6برد متوالی مقابل حریفان حاضر در گروه
دوم مرحله مقدماتی لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور باید 23دیماه در آخرین
بازی از دور رفت این مرحله یک دیدار فوقالعاده حساس برابر تیم مهرام تهران برگزار
کند ،در حالی که مهرام نیز عملکردی شبیه شیمیدر داشته و 12امتیازی است.
عماد سلمانی یکی از بازیکنان تاثیرگذار شیمیدر قم است که در خصوص این بازی
اظهار کرد :من در دو بازی قبل زیاد آماده نبودم ولی در روزهای اخیر تمرینات فشرده
و خوبی را در کنار دیگر نفرات تیم پشتسر گذاشتهام و بهتر شدهام ،انشاءالله که در
ی آتی با مهرام مورد پسند هواداران تیم شیمیدر بازی کنم .وی در ادامه به حریف
باز 
بعدی شیمیدر یعنی مهرام تهران اشاره و عنوان کرد :بازیهای اخیر مهرام به ویژه
مقابل ذوبآهن را دیدم ،مهرام تیم خیلی خوب و اسم و رسمداری است ،این تیم
بازیکنان بزرگی دارد و قطعا بازی با مهرام سخت و جذاب خواهد بود که امیدوارم یک
نتیجه خوب بگیریم .بازیکن تیم بسکتبال شیمیدر قم اضافه کرد :ما هم برای مهرام
یک حریف قوی و آماده هستیم و دستکمی از آنها نداریم ،تمام سعی و تالشمان را
میکنیم که در زمین مسابقه یک تیم هماهنگ باشیم ،ضمن اینکه روی نیمکت هم
نفرات خوبی داریم و تمام لحظات بازی با تدابیر آقا مصطفی هاشمی جلو میرویم.
طبق برنامهریزی انجام شده از سوی فدراسیون مصاف شیمیدر قم و مهرام تهران
از هفته پایانی دور رفت لیگ برتر روز سهشنبه  23دیماه از ساعت  18در سالن
بسکتبال آزادی برگزار میشود ،در شرایطی که تیم برنده این دیدار صدرنشین دور
رفت مرحله گروهی لیگ برتر در گروه دوم مقدماتی خواهد شد.
خبر خوب برای استقالل؛ محرومیت مرادی لغو شد

هافبکآبیپوشانبرندهشکایت
ماشینسازی

مدیرعاملباشگاهاستقالل،گفت:شکایتباشگاهماشینسازیاز«بابکمرادی»
بازیکن تیم فوتبال استقالل توسط کمیته استیناف رد شده است و او مشکلی برای
همراهی آبیپوشان ندارد .باشگاه استقالل اعالم کرد بعد از پیگیریهای فراوان
مدیرعامل و بخش حقوقی باشگاه استقالل ،امروز رای بابک مرادی از سوی کمیته
استیناف صادر شد و شکایت باشگاه ماشینسازی از این بازیکن رد شد .احمد
مددی مدیرعامل باشگاه استقالل با اشاره به این موضوع گفت :این پرونده در رای
اولیه به ضرر بابک مرادی صادر شده بود ولی بعد از مطالعه دقیق پرونده و ارائه ادله از
سوی ما و بخش حقوقی باشگاه ،خوشبختانه امروز رای کمیته استیناف صادر شد و
شکایتباشگاهماشینسازیازاینبازیکنردشدوازاینپسباصالحدیدکادرفنی،
او میتواند برای استقالل بازی کند .وی در پایان افزود :از مسووالن کمیته استیناف
بابت توجهشان به ادله ما ،تشکر میکنم و از اینکه زحمات و تالشهای بنده و
همکارانم در باشگاه استقالل به ثمر رسید ،خوشحال هستم .هواداران استقالل
بدانند بنده و همکارانم در باشگاه استقالل ، ،برای موفقیت تیم هرچه در توان داشته
باشیم را ارائه میدهیم و امیدوارم که بتوانیم در پایان فصل دل هواداران را شاد کنیم.

اسطوره فوتبال ایران بعد از حضور طوالنی مدت خود در فدراسیون فوتبال به
توضیحبرنامههایشبعدازانتخاباحتمالیبهعنوانرییسفدراسیونپرداخت.
به گزارش "ورزش سه" ،علی کریمی یکی از تصمیمات جالب خود را گرفته و امروز
با حضور در فدراسیون فوتبال رسما به عنوان کاندیدای پست ریاست فدراسیون
فوتبال گام برداشت .در شرایطی که از ساعاتها قبل اصحاب رسانه در انتظار پایان
حضور وی در ساختمان فدراسیون فوتبال و بحث درباره برنامههای علی کریمی
بودند ،او حرفهای جالبی برای این موضوع داشت.
علی کریمی درباره حضور طوالنی مدت خود در فدراسیون فوتبال اینطور گفت:
ابتدا عذرخواهی می کنم بابت اینکه یک مقدار ،البته یک مقدار که نه خیلی زیاد
معطل شدید .معذرت خواهی می کنم اما کارهای اداری خودتان می دانید که به
چه شکل است و کارهای ما گیر کرده بود که به حمدالله انجام شد.
کاندیدای پست ریاست فدراسیون درباره اینکه آیا مشکل اداری مربوط به ثبت نام
مهدی مهدوی کیا نیز حل شده گفت :بله ،مشکل ایشان هم حل شد.
علی کریمی در واکنش به اینکه حضورش در انتخابات فدراسیون فوتبال با
استقبال اهالی فوتبال مواجه شده اینطور پاسخ داد :بعد از مدت ها که شرایط مهیا
شد برای امثال ما ،تصمیم گرفتیم که شانس خودمان را امتحان کنیم .این ثبت نام
اول راه ماست و هنوز خیلی راه داریم تا انتخابات .تقریبا دو ماه دیگر مانده است و
امیدوارماتفاقاتخوبیبرایفوتبالبیفتد.
وی با اشاره به مشکالت فوتبال ایران گفت :شما میدانید که فوتبال ما یک سری

مشکالت اعم از شفاف سازی ،برنامه ریزی و اقتصادی دارد و ما در حال برنامه ریزی
هستیم تا اگر شد و موفق شدیم این صندلی را کسب کنیم در کنار دوستانی که
آدم های سالمی هستند و کسانی که دنبال تغییر و فوتبال پاک هستند ،بتوانیم
یک اتفاق اساسی انجام دهیم .این مساله البته زمانبر است و موضوعی نیست که
بتوان یک یا دو ماهه انجام داد .این حرف ها شاید زود است و باید اگر انتخاب شدیم
کارهایمدنظرمانراپیادهکنیم.
علی کریمی درباره انتخابهای خود برای پستهای در نظر گرفته گفت :از تمام
کسانی که بتوانند کمک کنند سود خواهیم برد .یک سری از دوستان در حرفهای
خود مطالباتی را عنوان کرده بودند و این مساله را رنگی کرده بودند اما وقتی حرف
تیم ملی پیش می آید هیچ رنگی برای ما معنا ندارد و به فکر این هستیم تا کارهای
خوب انجام دهیم .قبال هم گفتم کسانی که می توانند کمک کنند در کنارمان
خواهندبودوانشااللهاتفاقاتخوبیبیفتد.
وی درباره انتقاداتی که از او در خصوص نداشتن تجربه کارهای مدیریتی میشود
گفت :باید به اساسنامه برگردیم .االن اساسنامه این اجازه را به من و امثال من داده
تا در انتخابات شرکت کنیم .من ورود کردم و حتما این اجازه را داشته ام و حتما
اساسنامه را طبق اصولی نوشتند و تایید کردند .حرف و حدیث هست و هر کسی
آزاد است که نقطه نظرات خودش را بگوید .حاال یک سری انتقاد می کند و نظرات
آنها هم برای من محترم است .البته جا دارد از اکثریت هم تشکر کنم که حمایت
کردند.

علی کریمی در ادامه گفت :باید دیگر وارد گود بشویم و حاال یک مقدار درباره این
قضیه صحبت کردن زود است و امیدوارم به آن جایگاه برسیم و بعد صحبت کنیم.
ی برای
وی در واکنش به سوالی درباره اینکه حضور در این پست نیازمند به الب 
اخذ آراست و او چه برنامهای در این خصوص خواهد داشت گفت :ما از روزی که
ورود کردیم تصمیم بر این بود که ثبت نام کنیم و برنامه ها را اعالم کنیم .برنامههای
ما در حال آماده شدن است و برنامه خوبی است و طی روزهای آینده اعالم خواهیم
کرد .برای انتخابات آماده می شویم و حاال هر کس دوست داشت و دنبال فوتبال
پاک و سالم و شفافیت بود رای می دهد .به هر کسی هم رای بدهند برای ما قابل
احترام است و برای آنها آرزوی موفقیت می کنیم و امیدوارم در مسیری که استارت
میزنندموفقباشند.
علی کریمی در واکنش به این موضوع که فدراسیون مشکالت بزرگی اعم از
مسائل مالی و بدهیهای کالن دارد اینطور گفت :شما این سواالت را از من می
کنید؟ من گفتم که فدراسیون مشکالت اقتصادی ،برنامه ریزی دارد و یکی از
معضالتی که داریم بحث داوری است که شرایط خوبی را در بازی های لیگ دنبال
نمی کنیم .من هر وقت آمدم و آن جایگاه را به دست آوردم درباره آن عمل می کنم
و اینطور منطقی است .االن شاید حتی ثبت نام من رسمی نشود درباره چه باید
صحبت کنم؟ مشکالت هست و خود شما هم از من بیشتر می دانید و هر زمان که
وقتش شد درباره آن صحبت خواهیم کرد.
سرمربی سابق سپیدرود و نفت تهران درباره اینکه آیا این تصمیم او برای ورود به
بخش مدیریت به معنای این بوده که دیگر قصد حضور در عرصه مربیگری را ندارد
گفت :بله ،کال االن چند وقت است که این تصمیم را گرفتم و استارت آن با ثبت نام
در فدراسیون فوتبال بوده .یک فاصله ای افتاد و دیگر عالقه ای به کار مربیگری
ندارم.
وی در پاسخ به اینکه آیا تایید صالحیت خواهد شد یا خیر گفت :خدا کند! دعا
می کنیم تا تایید شویم.
علی کریمی درباره اینکه با توجه به اعالم موضع خود برای پایان دوران مربیگری،
در صورتی که نتواند وارد مدیریت فدراسیون شود آیا حضور در مدیریت پرسپولیس را
تجربه خواهد کرد گفت :پرسپولیس را که نمی دانم اما اگر شرایط کاری باشد ،این
البته حرفهایی است که االن می زنیم و مشخص نیست ،اما اگر شرایطی باشد که
مهیاباشد چرا کهنه،بتوانیماز تجربیاتی کهدراینسالهاداشتیموبامدیرانبزرگی
در تیم های داخلی و خارجی کار کردیم ،استفاده کنیم.
پیشکسوت فوتبال ایران در واکنش به اینکه آیا به البی گری خاص برای دستیابی
بهپستدرفدراسیوناعتقادداردگفت:ماکههمینجوریآمدیموببینیممیتوانیم
رای کسب کنیم یا نه اما هر کسی اگر توانش را دارد استفاده کند و چه بسا که در
سال های گذشته اتفاق افتاده است و االن یک سری کلیپها هم درباره آن در آمده
است .با این حال امیدوارم نهادهای نظارتی ورود کنند .با این حال ما با دانستن این
مسائل ورود کردیم و مطمئن باشید تا روز رای گیری اگر من زنده باشم آنجا حاضر
خواهیم شد و هر کس که رای بیاورد برایش آرزوی موفقیت می کنم.
علی کریمی درباره اینکه در بین افرادی که برای همکاری دعوت کرده ،آیا به جز
مهدوی کیا افراد صاحبنام دیگری هم حاضر خواهند بود گفت :بله ،قطعا هستند.
این کار کوچکی نیست که یکی دو نفره جمع کنیم .کسانی هستند که در ادامه به
ما اضافه خواهند شد و در آینده اسامی آنها را خواهید شنید.

شهابالدینعزیزیخادم:

استقالل فدراسیون نباید خدشه دار شود

عضو پیشین هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص برنامه خود برای حوزه
ریاست گفت :شرایط فعلی فوتبال ایران خوب نیست و می خواهم از برنامه ای
مدون رونمایی کنم .شهاب الدین عزیزی خادم پس از ثبت نام برای انتخابات ریاست
فدراسیون فوتبال گفت :نایب رئیس های پیشنهادی من آقایان قنبرزاده و بهاروند
هستند .ضمن اینکه خانم موسوی هم به عنوان نایب رئیس بانوان حضور خواهند
داشت .من می خواهم نگاه جنسیتی را هم از فوتبال کمتر از همیشه کنم و نگاه
ویژه ای به این بخش داشته باشم .عضو پیشین هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ادامه
داد :برنامه ای را با توجه به ظرفیت های فعلی و برنامه های آینده تدوین کرده و آن را
به زودی ارائه خواهیم کرد .باید به انسجام و اتحاد ملی برسیم .مشکالت زیادی پیش
رو داریم که باید آنها را حل کنیم .وی تاکید کرد :برای تیم ملی ایران هم باید برنامه
ریزی داشته باشیم تا موفق عمل کنیم و به جام جهانی برسیم .عزیزی خادم افزود:
باید عدالت در فوتبال را با برنامه ای متوازن برای تیم ها ایجاد کنیم .خیلی مهم است
کهبهاستقاللفدراسیونخدشهایواردنشود.انتخاباتپیشرویفدراسیونفوتبال
نیاز به جمع گرایی و نگاه عقالنی دارد.

لیگبرترهندبال؛

«پاس ناجا قم» با تساوی از صعود به مرحله بعد بازماند

قم -تیم هندبال «پاس ناجا قم» در دیدار دوم مرحله دوم دور برگشت لیگ برتر هندبال برابر «ستارگان دشتستان» به تساوی
در عدد  ۲۳رسید و با کسب  ۱۰امتیاز از صعود به مرحله بعد ،بازماند.
در بازی دوم مرحله دوم برگشت رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور یادواره سردار شهید حسین پور جعفری دو
تیم «ستارگان دشتستان» و «پاس ناجا قم» عصر جمعه در تاالر هندبال شهید قاسم سلیمانی تهران به مصاف هم رفتند که در
پایان دو تیم به تساوی  ۲۳ - ۲۳رسیدند.
در نیمه اول این بازی ،نماینده قم با بازی خوب و هوشمندانه برابر حریف خود ۱۴ ،بر « ۱۲ستارگان دشتستان» را شکست
داد .اما در نیمه دوم «ستارگان دشتستان» بازی باخته در نیمه اول را جبران کرد و در نهایت دو تیم در عدد  ۲۳به تساوی
رسیدند .تیم «پاس ناجا قم» در پایان این بازی ۱۰ ،امتیازی شد و در جایگاه سوم ایستاد و از صعود به مرحله بعدی رقابتهای
لیگبرتربازماند.
تیم «ستارگان دشتستان» نیز با این تساوی ۳امتیازی شد و در جایگاه پنجم قرار گرفت.
«نیروی زمینی شهید شاملی کازرون» با  ۲۰امتیاز« ،ذوب آهن اصفهان» با  ۱۳امتیاز و «پرسپولیس بهبهان» با  ۱۲امتیاز به
ترتیب در ردههای اول تا سوم گروه اول لیگ برتر هندبال قرار گرفتند.

مهدیطارمی:

درپورتوبیشترازهرتیمیفرصتگلزنیدارم

مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو پرتغال از شرایط ایدهال خود در این تیم سخن
به میان آورد .تیم فوتبال پورتو پرتغال که مهدی طارمی مهاجم ملیپوش فوتبال
کشورمان را در اختیار دارد شب گذشته توانست با برتری چهار بر یک برابر تیم فوتبال
فامالیکائو به برتری برسد .طارمی در این دیدار نقش مهمی در این پیروزی داشت و
توانست  ۲گل برای تیم فوتبال پورتو به ثمر برساند .طارمی پس از این دیدار ضمن
تشکر از سایر همتیمی های خود عنوان کرد :زدن  ۲گل در این مسابقه برای من
حس خوبی داشت باید از دیگر اعضای تیم تشکر کنم که به من کمک کردند تا این
گلها به ثمر برسد .در ابتدای ورودم به این تیم نیاز به هماهنگی داشتم و در دنیای
حرفهای فوتبال این یک واقعیت است .وی با بیان اینکه دوره سازگاری من در پورتو
پایان یافته و اکنون احساس خوبی دارم.

آگهیتحدیدحدودعمومینوبت
سوم سال  1399شمسی اداره ثبت
اسناد و امالک شهر جعفریه

بموجب دستور ماده  14قانون ثبت اسناد و امالک تحدید حدود
قسمتی از امالک و مستغالت ثبت بخش جعفرآباد همه روزه در تاریخ
تعیین شده از ساعت  9/30صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد
روز تحدید حدود :روز یکشنبه مورخ  1399/11/12ساعت 9/30
-1پالک  55/6/1472اصلی آقای قنبر بهنیا فرزند چراغ ششدانگ
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 135/95مترمربع
واقع در شهر جعفریه حوزه ثبتی بخش جعفرآباد
-2پالک  55/6/1473اصلی آقای قنبر بهنیا فرزند چراغ ششدانگ
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت305/90مترمربع
واقع در شهر جعفریه حوزه ثبتی بخش جعفرآباد
روز تحدید حدود :روز دوشنبه مورخ  1399/11/13ساعت 9/30
-1پالک  55/19/1482اصلی آقای درویش رضا شاهمرادی فرزند
عباس ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت
 205/60مترمربع واقع در شهر جعفریه حوزه ثبتی بخش جعفرآباد
-2پالک  55/19/1483اصلی خانم اعظم السادات موسوی فرزند
سید حسین ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده
بمساحت  119/45مترمربع واقع در شهر جعفریه حوزه ثبتی بخش
جعفرآباد
-3پالک  55/19/1484اصلی آقای محمدرضا شاهمرادی فرزند
فتحعلی ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت
 302/35مترمربع واقع در شهر جعفریه حوزه ثبتی بخش جعفرآباد
تاریخ انتشار1399/10/21:
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جعفریه -خدایاری

حسین صبوری :

تیم فوتسال فردوس قم نیاز به پختگی الزم دارد

سرمربی تیم فوتسال فردوس قم گفت :تیم فردوس تیم جوانی است و احتیاج به این داریم که بازی کنند و نیاز به
تجربهدارند و هزینههایی باید بابت این موضوع پرداخت شود تا بازیکنان به پختگی الزم برسند.
حسین صبوری در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به شکست تیم فوتسال فردوس برابر منصوری قرچک اظهار داشت:
متأسفانه نتیجه بازی مناسب نبود چون با شکست خانگی روبهرو شدیم و از همه هواداران فوتسال قم عذرخواهی
میکنم.
ویافزود:تیمفوتسالفردوسقمتیمجوانیاستواحتیاجبهاینداریمکهبازیکنندونیازبهتجربهدارندوهزینههایی
باید بابت این موضوع پرداخت شود تا بازیکنان به پختگی الزم برسند.
سرمربی تیم فوتسال فردوس قم بیان کرد :ناامید نیستیم چون با صدر جدول  3امتیاز فاصل ه داریم ،امتیازات به هم
نزدیک است و امیدواریم در بازی روز چهارشنبه شهروند ساری باخت را جبران کرده و به جمع مدعیان برگردیم.
صبوری خاطرنشان کرد :امروز تیم داوری عملکرد مناسبی نداشت و در بسیاری از صحنهها قضاوت مناسبی انجام
نداد ،میتوانستند عملکرد بهتری داشته باشند ولی در مجموع این شکست قابل توجیه نیست و باید تالش کرده تا این
نتیجهراجبرانکنیم.

علیپروین:

یحیی کاربلد و هنوز هم پرسپولیس از استقالل بهتر است

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت :یحیی
گلمحمدی کارش را بلد است و من معتقدم هنوز
پرسپولیسازاستقاللبهتراست.
علی پروین در مورد دربی و شرایطی که پرسپولیس
این روزها دارد ،اظهار داشت :این روزها می بینم که
از پرسپولیس و یحیی گل محمدی انتقاداتی می شود
اما این بچه ها از نظر روحی بعد از فینال لیگ قهرمانان
آسیاهنوزسرحالنشدهاندامامنمیبینمکهکادرفنی
از جمله خود یحیی در تالش هستند و زحمت می
کشند .او و اطرافیانش این روزها همه هم و غمشان این
است که تیم به شرایط خوب خودش برگردد.
وی افزود :من مطمئنم که این دربی یک بازی
جوانمردانه می شود و با وجود این نگرانی هایی که
وجود دارد معتقدم هنوز پرسپولیس از استقالل بهتر
است.
پیشکسوت سرخپوشان درباره اینکه در خصوص
دربی از سوی هواداران و برخی کارشناسان نگرانی
هایی وجود دارد ،عنوان کرد :مسلما لیگ قهرمانان

آسیا و این بازی فینال روی پرسپولیس تاثیر گذاشته
است اما همه باید بدانند این تیم با مشکالتی که داشت
همین که به فینال رسید شاهکار کرده است .اثرات

باخت به فینال روی تیم مانده اما شک نکنید از روز
دوشنبه تیم همه این روزها را جبران می کند .شاگردان
یحیی یکی ،دو برد بیاورند از این حالت خارج می شوند.

پروین در این باره که چه توصیه ای به یحیی گل
محمدی دارد ،گفت :خود گل محمدی مربی با تجربه
ای است و کارش را بلد است .او می تواند خیلی زود
پرسپولیسراروپاکند.
وی در مورد شرایط فعلی استقالل هم عنوان کرد:
این تیم خوب شده است و قوی نشان می دهد اما آنها
در خط حمله قوی هستند و پرسپولیس در خط دفاع و
هافبک قوی تر هست .من می گویم هر تیمی گل اول
را بزند  3امتیاز این بازی را می گیرد.
پروین همچنین در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال
و حضور علی کریمی به عنوان نامزد بخش ریاست نیز
گفت :ما همه پیشکسوتان فوتبال از علی حمایت می
کنیم .او که بیاید امثال مهدوی کیا و خداداد عزیزی هم
می آیند .امیدوارم این بار دیگر یکی از جسن فوتبال رای
بیارود و رئیس فدراسیونمان یک فوتبالی باشد .وقتی
او بیاید همه فوتبالی هم می آیند .حمایت ما فوتبالی
ها از علی کریمی است .به نظر من علی دایی هم باید
سرمربی تیم ملی شود .او هم باید بیاید.

عبدالعلیچنگیز:

استقاللفریبامتیازاتپرسپولیسرانخورد

مهاجم سابق استقالل با بیان اینکه پرسپولیس نتوانسته در هفته های اخیر به
پیروزی دست پیدا کند گفت :آبی پوشان نباید فریب متیازات پرسپولیس را بخورند و
فکر کنند از پیش برنده دربی هستند.
عبدالعلی چنگیز در مورد وضعیت این روزهای استقالل و پیروزی این تیم قبل از
دربی مقابل آلومینیوم اراک گفت :استقالل هفته به هفته در حال بهتر شدن است.
آنهاتوانستهانددرچندهفتهاخیربازیهایقابلقبولیبهنمایشگذاشتهوامتیازات
الزم را کسب کنند.
ویادامهداد:محمودفکریوبازیکنانشنمایشخوبیبرابرآلومینیوماراکداشتند
و توانستند با پیروزی برابر این تیم صدرنشینی خود را تداوم بخشیده و با روحیه خوب
آمادهدیداربرابررقیبهمیشگیخود،پرسپولیسباشند.
مهاجم سابق استقالل گفت :سرخپوشان تهرانی در چند هفته اخیر امتیازات
زیادی را از دست دادند و این موضوع میتواند برای آنها دردسرساز شود البته دربی
با تمام بازیها متفاوت است و بازیکنان استقالل نباید فریب امتیازات پرسپولیس را
بخورند و فکر کنند که چون این تیم در رده دهم جدول است میتوانند به راحتی آنها را
شکست دهند .البته دیدار این دو تیم به دلیل حساسیت باالیی که برای آنها دارد و هر
دو نمیخواهند بازنده باشند با سایر دیدارها متفاوت است و هر دو تیم تالش میکنند
تا بازنده این بازی نباشند زیرا هواداران این دو تیم حاضرند در همه بازیها امتیاز از

دست بدهند ولی در این دیدار رقیب همیشگی خود را شکست دهند.
چنگیز در خصوص جدال دو گلر آماده این روزهای فوتبال ایران یعنی مظاهری و
حامدلکگفت:درهفتههایاخیراستقاللبخشیازامتیازاتخودرامدیونآمادگی
مظاهری بوده است .او در چند بازی گذشته عملکرد فوق العاده ای داشته و نشان
داده که استقالل خرید بسیار خوبی کرده است .در پرسپولیس هم حامد لک عملکرد
قابل قبولی داشته که در مقابل سپاهان شاید اگر او درون دروازه نبود پرسپولیس یک
امتیاز این دیدار را هم به دست نمیآورد .بنابراین باید منتظر جدال تماشایی و زیبای
این دو برابر مهاجمان حریف باشیم تا ببینیم کدام یک موفق تر خواهند بود.
مهاجم سابق استقالل با ابراز رضایت از عملکرد محمود فکری در مورد مسائل
انضباطی گفت :فکری نشان داد که از تجربه باالیی برخوردار است .او سالها در
ً
استقالل بازی کرده بود .کامال به بند بند باشگاه استقالل آشنا است و میداند که اگر
بخواهد مسائل انضباطی را رعایت نکند به طور حتم نمیتواند در این تیم مربیگری
کند .کار او بسیار پسندیده است .مدتها بود که ندیده بودیم یک مربی در فوتبال ایران
بهخاطرمسائلانضباطی،بازیکنانبزرگراکناربگذارامافکرنشاندادنظموانضباط
سرلوحه کار او قرار دارد و این میتواند الگویی برای سایر مربیان باشد که بعضی اوقات
مصلحتاندیشیمیکنند.
عبدالعلی چنگیز در مورد حساسیت این دیدار و داوری که باید برای این بازی

انتخاب شود گفت :امیدوارم این بازی بدون مشکل به پایان برسد .نقش داور در
این بازی بسیار تاثیر گذار است .باید از داوری استفاده شود که تجربه باالیی دارد
و میتواند هم قضاوت بی نقصی داشته باشد و هم بازی را مدیریت کند بنابراین
همانطور که بازیکنان استرس دارند داور هم چنین شرایطی خواهد داشت و نیاز است
که یک قاضی با تجربه قضاوت این دیدار را بر عهده بگیرد.
وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که نتیجه دربی نود و چهارم چه خواهد شد
خاطرنشان کرد :در این بازی ،دو تیم برای نباختن به میدان می آیند و پیش بینی این
بازی سخت است اما اعتقاد دارم تیمی که تجربه بیشتری داشته باشد و در زمین بدون
استرس بازی کند برنده این دیدار حساس و تماشایی خواهد بود.
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مهاجریفعالرسانهایاصولگرا:

فعال رسانهای اصولگرا گفت:من به عنوان یک روزنامه نگار سیاسی و اهل مطالعه
این بود که برجام با همه لطماتی که خورد هنوز جزو قابل دفاعترین ارزشهایی است
که در تاریخ  ۴۰سال جمهوری اسالمی میتوان به آن افتخار کرد.
محمد مهاجری در گفت و گو با ایرنا با انتقاد از عملکرد هفت ماهه مجلس یازدهم،
گفت :این مجلس در بستر شعارهایی شکل گرفت که از ابتدا معلوم بود الزمه اجرای
آن تندروی است .متاسفم بگویم که مجلس در این مدت کاری در جهت منافع مردم
انجام نداده است.
این فعال اصولگرا ادامه داد :آنها در ابتدا درباره شفافیت آرای نمایندگان شعار
میدادند ،هفت ماه گذشت آیا این کار صورت گرفت؟ وقتی می خواهید مجلس
شفاف باشد باید دستکم رییس مجلس هفتهای یا ماهی یک بار مقابل خبرنگاران
قرار گیرد؛ هفت ماه است که رییس مجلس روبروی هیچ خبرنگاری قرار نگرفته ،آیا
ایننامششفافیتاست؟
با جیب خالی حاتم طایی شدهاید
مهاجری خاطرنشان کرد :از آن طرف بحث این شد که این مجلس میخواهد
برای سفره مردم کاری انجام دهد ،کجاست؟ میبینید فقط یک طرح معیشتی به
نام قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کاالی اساسی در مجلس تصویب شد اما با
کدام منبع مالی؟ اصال پولی وجود ندارد میان مردم توزیع شود .مثل این میماند که
از جیب شخص دیگر به دیگران وام دهید .پولی ندارید تا میان مردم توزیع کنید! اصال
چرامیگویید ۱۰۰هزارتومان؟بگوییدبههرایرانی ۱۰میلیونتومانیارانهمیدهید؛
با جیب خالی حاتم طایی شده اید؟
وی افزود :همانطور که رهبر انقالب فرمودند این مجلس میتوانست انقالبی و
پیشرو باشد .اما سالی که نکوست از بهارش پیداست .از همان ابتدا دنبال گروکشی
سیاسی ،دعوا و بازی بودند .متاسفم که بگویم به عمر سه سال و چند ماه مجلس
یازدهمخوشبیننیستم.
نمایندگان با طرح اصالح انتخابات برای یک نفر قانون میدوزند
مهاجری در پاسخ به پرسشی درباره تالش نمایندگان اصولگرا برای تغییرات در
قانون انتخابات ریاست جمهوری و اینکه نمایندگان با این کار درپی دوختن قبای
ریاستجمهوریبهتنچهکسیهستند،گفت:شخصااعتقاددارمکهاصالحقانون
ریاست جمهوری کار خوبی است چون نامنویسی انتخابات ریاست جمهوری به یک
مضحکه بین المللی تبدیل شده بود .هر کسی که میخواست تصویرش در رسانهها
منتشرشودنامنویسیمیکرد.بهتربودقانونینوشتهوجلویآنگرفتهمیشد.بحث
تااینجاکامالمنطقیاست.
این فعال رسانهای اصولگرا ادامه داد :اما دوستان مجلس به بهانه اصالح قانون
انتخابات ریاست جمهوری برای یک نفر قانون میدوزند .آنها همه چیزها را به سمت
دو یا سه نفر میبرند و در آخر هم با مصوباتی ،یک فرد را مصداق این قانون قلمداد
میکنند .اگر واقعا اصالح قانون انتخابات با هدف مشارکت مردم صورت میگرفت
حرف درستی بود ولی االن چقدر فضای جامعه انتخاباتی است؟
بهتر بود طرحی برای باال نرخ مشارکت تصویب میکردید
مهاجری اضافه کرد :میگویند منزل عروس بزن بکوب است و خانه داماد خبری
نیست .مجلس بزن بکوب میکند تا قانون انتخابات را اصالح کند! برای چه کسی
این کار را میکنید ،برای مردم! مردم کجا هستند؟ اگر واقعا می خواستید قانون
انتخابات را اصالح کنید باید اصالحاتی برای جلب مشارکت تصویب میکردید.
ممکن است در دوران شیوع ویروس کرونا مشارکت محدود شود باید سازوکاری برای
برگزاریالکترونیکیانتخاباتمیاندیشیدید.
وی ادامه داد :سخنگوی محترم شورای نگهبان میگوید که با انتخابات پستی
مشکلینداریمفقطبایدقانونداشتهباشد«آقایکدخداییعزیز!قانونضدبرجامی
را ظرف چند دقیقه در شورای نگهبان تصویب کردید» واقعا اگر می خواهید انتخابات
پستی و الکترونیکی برگزار کنید به همین سرعت آنرا تصویب کنید کار سختی است؟
زیرساختهای فنی آن کامال در مملکت وجود دارد اما طرح انتخاباتی مجلس شامل
این موارد نمیشود .اینکه سن ،قد ،طول و عرض نامزد انتخابات ریاست جمهوری
چگونه باشد که قانون نمیخواست .آنها به اسم اصالح قانون انتخابات ریاست
جمهوری وارد فضای قابل انتظار و یک بازی سیاسی شدند.
مهاجری درباره تعیین شرط سنی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی
مجلس خاطرنشان کرد :بدون این موارد هم می توانستند این کار را انجام دهند.
مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال  ۱۳۹۲بر
چه اساسی احراز صالحیت نشد؟ گفتند سن او زیاد است! جز این بود؟ االن هم
میتوانستید به همان دلیل رد کنید .میخواهم بگویم مصداقی چون تعیین سن در
قانوننویسیکارسختینیست.
مهاجریعنوانکرد:اگرآقایانمیخواستندکارمفیدیبرایقانونانتخاباتانجام
دهند باید کمیسیونی مرکب از مدیران ارشد تشکیل میدادند تا آنها سوابق ،مدیر و
مدیر بودن نامزدها را بررسی کنند و براساس نظر آنها شورای نگهبان اقدام میکرد.
این قانون نویسی است و گرنه اینکه بگویید که قد و سن نامزد چه باشد به نظرم نوعی
توهین به مردم محسوب میشود.
جدا کردن نظامیها از سیاست شدنی نیست
مهاجری در باره ثبتنام نامزد نظامی برای انتخابات ریاست جمهوری ،گفت :جزو
مدافعان حضور نظامیها در انتخابات ریاست جمهوری هستم .هر فرد یا دولتی بر
سر کار بیاید یک سری تعارضها با سایر بخشها خواهد داشت که باعث ناکارآمدی
در حوزههای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی میشود .دولت مسوول امور
فرهنگی مملکت است بعد نهادی با عنوان شورای انقالب فرهنگی هم وجود دارد.
دولت مسوول کار اقتصادی است اما یکسری نهادهای بزرگ و پرقدرت اقتصادی
دارید که به کسی پاسخگو نیستند .بنابراین برای این وضعیتی که بهویژه بعد از دولت
هاشمیبوجودآمدناگزیریمدولتکارآمدداشتهباشیم.
این فعال اصولگرا ادامه داد :به نظر من در شرایط حاضر تنها کسانی میتوانند
این کارآمدی را ایجاد کنند که بتوانند با نهادهای دیگر همراهی و همکاری داشته
باشند .از آن جهت میتوانند شرط الزم برای دولت کارآمد را ایجاد کنند .سال ۱۳۹۲
به علی اکبر والیتی رای دادم .استدالل من این بود که وقتی که او رییس جمهوری
شود برخی از نهادها در تقابل با او قرار نمیگیرند .همین اندازه که در تقابل با والیتی
قرار نگیرند دولت را کارآمد میکند.
مهاجری یادآور شد :از زمان هاشمی رفسنجانی هر کسی رییس جمهوری شده

برجام از قابل دفاعترین ارزشهای نظام است

است بعد از مدتی به ویژه در دور دومش به این نتیجه میرسد که اختیاراتش کافی
نیست .به همین دلیل معتقدم نظامیانی که به ویژه در مصادر قبلی خود افراد موثر و
کارآمدی بودند خیلی راحتتر میتوانند قوه مجریه را اداره کنند.
وی ادامه داد :اگر رییس جمهوری نظامی باشد آنهایی که ذیل دولت و حکومت
قرار میگیرند تکلیف خود را می دانند .بنابراین رعایت میکنند و از آن طرف اگر یک
نظامی حضور داشته باشد بقیه نهادها با او کنار می آیند و معتقدم مردم هم به یک
رضایتمندیخواهندرسید.
مهاجری افزود :البته قبول دارم که این کار آفتهایی دارد که باید از االن شناسایی
شود اما اینکه نظامیهای خودمان را با پاکستان ،ترکیه و برخی کشورهای دیگر
مقایسه کنیم جفا و نامردی است.
وی خاطرنشان کرد :میگویند نظامیان نباید وارد سیاست شوند! بچه های سپاه
از اول پای سیاست بوده اند مگر محسن رضایی قبل از انقالب پای مسایل سیاسی
نبوده است؟ حاال به او بگوییم خداحافظی کن و برو! بنظرم جدا کردن نظامیان از
سیاست یک امر نشدنی است.
وی افزود :وقتی فرد نظامی وارد ریاست جمهوری میشود به هر حال یک عقبه
نظامیگری دارد و دوستان و تشکیالتی دارد که می تواند به او کمک کنند .بنظرم این
بهکارآمدیرییسجمهوریکمکمیکند.
مهاجری اضافه کرد :نکته مهم تر اینکه فرض اولیه من این است که دولت نظامی،
کارآمد است اما اگر احیانا این کارآمدی بهوقوع نپیوست ممکن است قداست آن
کمرنگ و خدشهدار شود .بنابراین خوب است از االن برای آن محاسبه کنیم .اگر
برآیند مثبت است به نظرم این کار انجام شود.
وی تصریح کرد :شخصا معتقدم حضور نامزد نظامی میتواند منجر به تشکیل
دولت کارآمد شود تا دست کم چهار یا هشت سال مقداری فضای معیشتی و
اقتصادیمردمبهترشود.
مهاجری درباره برخی گمانه زنیها از حضور برخی شخصیتهای دارای پیشینه
نظامی هم گفت :با افرادی که تاکنون تمایل به حضور در انتخابات نشان داده اند به
جهتتئوریکمشکلیندارمامامعتقدمبرخیازآنهاکارامدنیستند.
اگرایناصولگراییاستاصولگرانیستم
مهاجری درباره قرابت فکریاش با اصولگرایان معتدلی چون علی مطهری ،محمد
رضا باهنر و علی الریجانی یادآور شد :نسبت به برخی از آقایانی که اسم بردید تواضع
دارم اما مقایسه من با آنان قیاس مع الفارق است .الریجانی شخصیت ملی معتبر
و ارزشمند ،باهنر سیاستمدار پرسابقه و مطهری هم از خاندانی برآمده که برای من
بسیارمقدساست.
سردبیر خبرآنالین افزود :یک روزنامه نگار ساده هستم و چیزی که به ذهنم بیاید
چه خرسند شوند یا ناراحت ،از سر دلسوزی می گویم .هر کسی که من را اصولگرا
نمیداند خب نداند! من اصراری ندارم تا مورد قضاوت کسی قرار گیرم .برای تفکر
خودم مبناهایی دارم .هیچ دشمنی شخصی با کسی ندارم.
مهاجریعنوانکرد:اصلنخستروزنامهنگاریحریتاست.میتوانیدآزادباشید،
سرتان را باال بگیرید و لکنت زبان هم پیدا نکنید .اصولگرایی یکی از پایه های اصلی
انقالب اسالمی است .وقتی ما بحث اصولگرایی میکنیم باید از زوایای مختلف به
آن نگاه کنیم .نگاه کامال اخالقی به اصولگرایی دارم .میگویم هر کسی که دروغ
بگوید اصولگرا نیست و این حرف خدا ،پیغمبر و دین است و در این باره با هیچ فردی
شوخیندارم.
این فعال اصولگرا ادامه داد :برخی اصولگرایان می گویند که اصولگرا نیستم .به
آن معنایی که شماها می گویید بله من اصولگرا نیستم .هر چند هرگز اصالح طلب
هم نبوده ام و به خاطر ندارم اصالح طلبان به جلسه ای مرا دعوت کرده باشند .اگر
به اصالح طلبی و اصولگرایی نگاه اخالقی داشته باشیم معتقدم اصولگراهای زیادی
اصالح طلب و اصالح طلبان زیادی اصولگرا هستند و تفاوتی با هم ندارند.
وی گفت :اما اگر از منظر رفتارهای غیراخالقی نگاه کنیم تا دلتان بخواهد در هر
دو جناح از این مسایل وجود دارد .به نظرم دعوای امروز اصالح طلبی و اصولگرایی
بر سر ارزشها و اخالق و مابقی هم بازی سیاسی است .بنابراین اهل بازی سیاسی
نیستم .برخی از دوستان به اصولگرایی آسیب جدی زدند« .بیایید اسم خودتان
را اصولگرا بگذارید و یقه تقوا ببندید .بعد در رسانههای خودتان به این و آن تهمت
بزنید و دروغ بگویید ،این اسمش اصولگرایی است؟ اگر این اصولگرایی است اصال

اصولگرانیستم».
علتنگرانیاصولگرایانازبرجام
مهاجری خاطرنشان کرد :در مورد حمایت از دولت باید بگویم من اصال از فرد
حمایت نمیکنم .آقای روحانی را در عمرم یکی دوبار از فاصله  ۱۸متری دیده ام و
دیالوگی هم با ایشان نداشتم .بنابراین با شخص روحانی نسبت سیاسی ندارم .سال
 ۹۲هم به آقای روحانی رای ندادم اما وقتی بحث برجام مطرح شد برداشت من به
عنوان یک روزنامه نگار سیاسی و اهل مطالعه این بود که برجام با همه لطماتی که
خورد هنوز جزو قابل دفاعترین ارزشهایی است که در تاریخ  ۴۰سال جمهوری
اسالمی میتوان به آن افتخار کرد.
این روزنامهنگار علت نگرانی اصولگرایان از برجام را احیای این توافقنامه عنوان کرد
و گفت :استدالل آنها این است اگر توافقنامه را ما به سرانجام رسانده بودیم خوب و در
غیر اینصورت بد است .روحانی هم یکبار گفت که منافعش مال شما و اصال شما این
کارهای خوب را کردید!
مهاجری درباره انتقاد اصولگریان از برجام ،خاطرنشان کرد :مخالفت با برجام
و  FATFکاری ندارد .اتفاقا بیش از برخی دوستان اصولگرا نقطه ضعفهایی از
برجام میدانم که خودشان خبر ندارند .اما «وقتی پکیج را نگاه می کنید میبینید
این مملکت قرار بود تحت حمله نظامی قرار گیرد .این شوخی نیست!» برخی زمان
جنگ از عملیاتهای شکست خورده ،دفاع می کردند .آنهایی که در عملیات بودند
دچار آسیب یا شهید میشدند .فرمانده شکست خورده سرش پایین و ناراحت بود
حتی نمیتوانست در چشم خانوادههایی که عزیزان خود را از دست دادهاند نگاه
کند .آیا آن موقع مردانگی بود که شکست را تو سر همان فرمانده بزنیم!؟ آنجا باید
همانعملیاتشکستخوردهراتحویلمیگرفتیماینمردانگیاست.گیرمبرفرض
محال که برجام غلط بود و شکست خورد راهش این بود!؟
با شعار نمیتوان با تورم و گرانی مقابله کرد
مهاجری درباره الزامات شکل گیری دولت سیزدهم ،گفت :معتقدم کشور برای
رهایی از وضعیت فعلی به ویژه به لحاظ اقتصادی به دولت رفاه و کارآمد نیاز دارد که
وجههاصلیهمتشمعیشتمردمباشد«چونمسایلفرهنگی،اجتماعیوسیاسی
ساالد این غذا است» معتقدم چالش اصلی دولت آینده کارآمدی است .اگر بخواهیم
اقتصادرادرستکنیمبایدبدانیماقتصادعلماستوباآننمیشودغیرعلمیبرخورد
کرد .تورم و گرانی مقولهای اقتصادی است و آن را نمیتوان با شعارهایی که االن در
مجلس می شنویم حل کرد.
فعال رسانهای اصولگرا ،تحریم را واقعیت اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت:
منتها موضوع این است که آیا در یک یا دو یا چهار سال می توانید به آن حجم تولید
داخلی برسید تا همه نیازهای کشور رفع شود؟ این اقتصاد می گوید نه! بنابراین هر
دولت کارامدی که میخواهد روی کار بیاید باید با اقتصاد کامال علمی برخورد کند
و موضوعات اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی هم در خدمت دولت کارآمد قرار گیرند.
وی افزود :اما نکته ای که ممکن است اتفاق بیفتد این است دولتی که تالشش
اقتصاد و معیشت است ممکن است از حوزههای دیگر غافل شود .دولت مرحوم
هاشمی رفسنجانی پس از جنگ با هدف سازندگی و رفع مشکالت اقتصادی روی
کار آمد .انتقادی که بعدها به هاشمی وارد شد این بود که به حوزههای فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی توجهی نکرد و نتیجهاش روی کارآمدن دولت خاتمی با شعار
توسعهسیاسیبود.
مهاجری ادامه داد :به گمانم مردم را دیگر به راحتی نمیتوان با برخی از شعارها
چون یارانه ،ماشین و مسکن ارزان پای صندوق کشاند .شاید به همین دالیل است
که برخی از دوستان اصولگرا معتقدند که انتخابات بعدی پرشور نخواهد بود حاال که
انتخاباتپرشورنیستسفرهراخیلیپهننکنیم! ویکانتخاباتجمعوجوربانتیجه
مطمئن در راستای همان دولت کارامد برگزار شود و در آن صورت دولتی که تشکیل
می شود میتواند مشکالت مردم را حل کند.
وی ادامه داد :روحانی با برجام رای آورد .چوب الی چرخ نقط قوت روحانی
گذاشتیم تا آن برجام درست و حسابی اتفاق نیفتد .دولت خاتمی درپی توسعه
سیاسی ،دولت هاشمی دنبال سازندگی و دولت احمدی نژاد درپی عدالتخواهی
بود .وقتی مردم در انتخابات شرکت می کنند نگاه میکنند که داوطلبان چه شعار و
برنامه ای دارند تا به او رای دهند ،اما واقعا چه حرف نگفته ای وجود دارد؟ دائما برای
رای آوردن به دولت روحانی فحش میدهید؟ چه حرف تازهای دارید؟ به نظرم اگر

کسی حرف تازهای ندارد اصراری هم برای حضور در انتخابات نداشته باشد.
این فعال اصولگرا خاطرنشان کرد :تجربه ثابت کرده وعدههای غیرعملی پس از
مدتی پشت دولت را خالی می کند .االن چرا اصالح طلبان بدنه اجتماعی خود را از
دست دادهاند؟ به این دلیل که «اصالح طلبان شعار و وعدههایی دادند و از حساب
جاری دولت خرج کردند .چکی صادر کردند که مال خودشان نبود .طبیعی است که
اصالحطلبانپایگاهاجتماعیخودرانتوانندپایانتخاباتبیاورند».طبیعیاستدر
انتخابات ۱۴۰۰اصالح طلبان نتوانند سرمایه اجتماعی خود را پای صندوق بیاورند
مگر اینکه یک سونامی شبیه سالهای ۹۲،۱۳۷۶و ۹۶اتفاق بیفتد.
اصالحطلباندرانتخابات ۱۴۰۰استراحتکنند
مهاجری درباره حضور محمد جواد ظریف و اسحاق جهانگیری در انتخابات ۲۸
خرداد  ،۱۴۰۰گفت :رقابت اصلی انتخابات میان اصولگرایان است اما این حرف
به این معنا نیست هیچ نامزدی اصالحطلبی حضور نخواهد داشت .ظریف گفته که
نمیآیدامامیتواندیکگزینهسونامیباشد.دستکمدرنظرسنجیکهدیدمظریف
از خیلیهای دیگر باالتر است .منتها او اراده ای برای آمدن ندارد .اما جهانگیری
اصالحطلب به معنای مصطلح سیاسی نیست .از طرفی او سرمایه ای داشته که
خرج کرده است هر چند پایگاه رای او را نمیدانم .اگر اصالحطلبان از من مشورت
بخواهند میگویم این دوره را استراحت کنند تا زمان آنها فرا برسد.
این فعال سیاسی درباره ادعای اصالح طلبان مبنی بر اینکه رقابت درون جریانی یا
تکجریانیباعثکاهشنرخمشارکتمیشود،گفت:اینموضوعمتعلق«بهزمانی
است که اصالحطلبان آدم پای صندوق بیار داشته باشند واقعا دارند!؟» از طرفی،
میان اصولگرایان هم بر سر اینکه چه شخصی نامزد شود دعواست .اصولگرایان
عادتشان این است وقتی خیالشان از طرف مقابل راحت شد  ۵۰نامزد معرفی
میکنند .خیال آنها االن راحت است که اصالحطلبان نمیآیند اما داخل خودشان
افتراقات وجود دارد .اوضاع داخل اصالح طلبان بهتر از اصولگرایان نیست و انها هم
دعوا دارند و نمیتوانند به نامزد واحد برسند.
مهاجری اضافه کرد :برخی اصالح طلبان میگویند که ما به هر حال نامزد
اختصاصی خود را خواهیم داشت .اگر منظورشان این است که وزنکشی سیاسی
کنند بیایند وزنکشی کنند .مثال نامزدی بیاورند یک میلیون و ۵۰۰هزار تا ۲میلیون
نفر رای داشته باشد که آن بحث دیگری است اما اصالح طلبان در حال حاضر از بدنه
رای مناسبی برای شرکت در انتخابات برخوردار نیستند و کما اینکه اصولگرایان هم
همینجورهستند.انتخاباتمجلسیازدهمبانرخمشارکت ۴۲درصدیدرشرایطی
برگزار شد که شیوع کرونا و مشکالت اقتصادی مثل االن نبود .این روزنامه نگار یادآور
شد :دعواهای سیاسی در این  ۹ماه خیلی گسترش پیدا کرده و همه این موارد
عوامل کاهنده مشارکت هستند و اگر در این شرایط کرونا همان  ۴۲درصد شرکت
کنند باید کاله خودمان را باال بیندازیم .مهاجری درباره سخنان یک فعال اصولگرا
مبنی بر اینکه «اصالح طلبان چون رای نمی آورند رد صالحیت را بهانه می کنند»،
گفت :بیانصافی نکنیم چهرههای اصالحطلب هم زیاد ردصالحیت شده اند .به هر
حال تعداد رد صالحیت اصالح طلبان در انتخابات گذشته بیشتر بوده است.
اختالفات جدی میان اصولگرایان وجود دارد
مهاجری درباره برخی خبرها از اعالم نامزدی برخی چهرههای اصولگرا چون
رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم ،محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،محمد باقر قالیباف ،حسین دهقان و سعید محمد و محمد ناظمی اردکانی
برای انتخابات ریاست جمهوری گفت :خیلی زود است راجع به آن حرف بزنیم.
االن هر حرفی بزنم براساس ظرفیتهای فعلی آنها است .قالیباف به عنوان کسی
که در تهران یک میلیون و خردهای رای آورده و در انتخابات قبلی صاحب  ۳تا ۴
میلیون رای بود دارای پشتوانه سیاسی است .به هر حال بستگی به این دارد که بدنه
جریان اصولگرایی بخواهد پشت سر چه کسی قرار گیرد .االن اختالفات جدی میان
اصولگرایان وجود دارد .برخی از افرادی که اسم بردید مثال دهقان به بدنه اصولگرایی
ربطی ندارد .دهقان اصالح طلب یا حتی اصولگرای کالسیک نیست .وی ادامه داد:
رستم قاسمی هم با اینکه وزیر نفت احمدی نژاد بود اما اصال احمدی نژادی محسوب
نمیشود .در واقع پیوستن او به دولت احمدی نژاد به دلیل کارآمدی او در قرارگاه خاتم
االنبیاء بود .قاسمی به دلیل فعالیتهای تجاری ،در اواخر دولت احمدی نژاد و زمان
تحریمهابهنظرمتوانستدولتاحمدینژادراازسقوطنجاتدهد.شناسنامهسعید
محمد اصولگرایی نیست .با اینکه ممکن است که در بسته اصولگراها تعریف شود
ولی او از سابقون نیست .همچنین او خیلی سیاسی نبوده و حتی ورودش به عرصه
سیاست هم میتواند به رزومه خدماتی او آسیب برساند.
جبهه پایداری همیشه «بازی بهمزن» بوده است
مهاجری با بیان اینکه اصولگرایان قبل از وحدت میان خود باید وزنکشی کنند،
درباره وحدت میان اصولگرایان ،گفت :بعید میدانم این اتفاق بیفتد و دستکم
جبهه پایداری هیچوقت با هیچ گروهی وحدت نکرده است .جبهه پایداری همیشه
«بازی بهمزن» بوده و نقش آن همین است و برای همین دلیل درست شده است.
آنها در یکی دوسال اخیر هم یاد گرفته اند سهم خود را بگیرند و ادعا نکنند .وی
افزود :جبهه پایداری در مجلس سهم خود را از اصولگراها گرفت .حتی با قالیباف
هم در این باره اختالف داشت .جبهه پایداری میدانند که نامزد آنها رییسجمهوری
نمیشود اما اگر بتوانند قبل از انتخابات پستهایی که میخواهند را بدست بیاورند
کامال اهل معامله هستند .این فعال رسانهای اصولگرا درباره تغییرات در کادر رهبری
جبهه پایداری و احتمال نامزدی صادق محصولی برای انتخابات ریاست جمهوری،
گفت« :بعید است محصولی داوطلب ریاست جمهوری شود ...د .او "البیمن" پشت
پرده است که می تواند در انتخابات تاثیر بگذارد .وقتی در دولت احمدی نژاد وزیر شد
بیشتر نقش پشت صحنهاش مهم بود تا نقش روبروی او .االن هم قطعا خودش نامزد
نخواهدشدمگراینکهبخواهدخودکشیکاملسیاسیکندکهبحثدیگریاست».
مهاجریهمچنینبهعملکردجامعهروحانیتوحامعهمدرسیناشارهکردوگفت :از
عملکرد سیاسی جامعتین دفاع نمیکنم و نظر خودم را میگویم .وقتی در جامعتین
حضور داشته باشید یک سری اصول ارزشی ،اخالقی و دینی را حفظ میکنید اما در
عالمسیاستنمیشودبااخالقکارراپیشبرد.درخانوادهایپدربزرگخیلیمحترم
و وجیهی وجود داشت که دیگران را نصیحت میکرد .پس از مدتی فرزندان و نزدیکان
به او احترام ظاهری می گذاشته ولی در عمل کار خود را میکردند .به نظر می رسد
برخی از دوستان اصولگرا نقشی که برای تشکلهای روحانی قائل هستند شبیه ریش
سفید آن خانواده است.

فرجیرادتحلیلگرارشدمسائلژئوپلتیک:

بازگشت هرچه سریعتر بایدن به برجام به نفع آمریکاییها است

تحلیلگر ارشد مسائل ژئوپلتیک با اشاره به شرایط ایران و آمریکا ،بازگشت سریع آمریکا به برجام را به
نفع این کشور دانست و گفت که با آمدن بایدن ،ایران میتواند با همسایگان خود و روسیه و چین مراودات
مالی خود را داشته باشد.

عبدالرضا فرجیراد تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجه در گفتوگو با ایلنا درباره حضور بایدن در
قدرت و احتمال بازگشت او به برجام با توجه به اقدام اخیر ایران در مساله غنی سازی اورانیوم ،اظهار
داشت :غنی سازی ایران بر اساس بند  ۳۶و  ۳۷برجام انجام شده است که در آن اشاره شده اگر
طرفهای مقابل تعهدات خودشان را انجام ندادند ،طرف ایرانی نیز میتواند تعهدات خودش را کاهش
دهد.
وی با اشاره به واکنش کشورهای دیگر به غنی سازی ایران اظهار داشت :این که اروپاییها به این کار
اعتراض کردند آنگونه بود که اعالم کنند ایران از برجام خارج شده است .بعضی از آنها نیز که اشاره کردند
نقض بر جام صورت گرفته است ،خواستند به ایران بگویند دست از غنیسازی باالی  ۲۰درصد بردارد تا
بتواند با آمریکا به توافق برسد .برخی نیز این اقدام ایران را برای دست برتر داشتن در مذاکرات میدانند.
این استاد مسائل ژئوپلتیک با بیان اینکه اما آنچه که مسلم است این است که بایدن نشان داد که
میخواهد به برجام بازگردد ،ادامه داد:مدتی قبل گفتند که بازگشت بایدن به برجام به دلیل اینکه ترامپ
برخی از تحریمها را تحت قانون تروریسم و حقوق بشر قرار داده است نیاز به مصوبه کنگره دارد ،سخت
است ،اما اکنون با توجه به اینکه دو کرسی سنا نیز به دست دموکراتها افتاده ،کار آقای بایدن آسان شده
و این بهانه از آقای بایدن و دموکراتها نیز گرفته شده است .لذا آقای بایدن میتواند سریعتر در رابطه با
لغو تحریمها و بازگشت به برجام اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد :در دو هفته آینده و بعد از استقرار بایدن در کاخ سفید ،از نظر فضای روانی
شرکتهای خارجی به ویژه همسایگان ایران و چین و روسیه این موقعیت را پیدا میکنند که قبل از اقدام
بایدن برای لغو تحریمها ،فضای همکاری را شروع کرده و تا حدودی میتوانند تحریم ها را بشکنند.
به گفته فرجی راد اگر بایدن بخواهد این شرکتها را جریمه کند به این معنی است که راه ترامپ را
میرود و این افزایش  ۲۰درصد غنی سازی ایران و مصوبه کار درستی بوده است .اما اگر بایدن اقدام به

تحریم این شرکتها نکند که البته هم نباید این کار را انجام دهد چرا که خودش برجام را امضا کرد کرده
ً
توگوهاهموارترمیشود.
است،طبیعتاراهبرایگف 
وی درباره واکنش ژاپن و چین به افزایش غنی سازی و آثار آن در برجام بیان داشت  :این کشورها نگفتند
که نقض برجام صورت گرفته یا اینکه ایران از برجام خارج شده است .با توجه به اینکه دولت جدید آمریکا
به زودی مستقر میشود بعضی از کشورها نظرشان این است که مسئله حاد نشود و بهتر است که هرچه
زودتر اجازه داده شود که این دولت به برجام بازگردد .آنها نگرانند با توجه به افزایش غنیسازی مسائل
پیچیده شود؛ لذا طبیعی است که اروپا و ژاپن ابراز نگرانی میکنند.
این کارشناس ارشد مسائل بین المللی با اظهار امیدواری از اینکه بعد از دو هفته از نظر روانشناختی
فضای اقتصادی سریع فراهم شود و فضای بازتری برای ایران به ویژه در رابطه با ایران با چین و روسیه
امکانپذیر شود  ،گفت :ایران اعالم کرده است اگر آمریکا به صورت کامل به برجام بازگردد و اقتصاد ایران و
موانع اقتصادی آن برداشته شود به تعهدات خود عمل میکند.
وی درباه اینکه آیا با افزایش غنی سازی از سوی ایران ،پیش شرطی از سوی آمریکا گذاشته خواهد
شد ،تاکید کرد :تصور آنها این است که افزایش غنیسازی  ۲۰درصدی از سوی ایران ،به ضرر آنها بوده
از این رو این نگاه را دارند که هر چه زودتر بازگشت به برجام را انجام دهند ،به نفع آنها خواهد بود و هر چه
دیرتر شود غنیسازی بیشتر انجام میشود و مهمتر از آن ،البیهای کثیف سعودی و اسرائیل در آمریکا
فعال شده و کار دولت آمریکا را مشکل میکنند .بنابراین به نفع دولت آمریکا است که هرچه سریعتر به
برجامبازگردد.
این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی تصریح کرد :در یک روز اعالم میکنند که آمریکا به برجام
بازگشته و تحریمها را بر میدارد و ایران نیز اعالم میکند که به تعهدات خودش در برجام همچنان که
بیش از چهارده گزارش آژانس بر این موضوع صحه میگذارد باز گشته و تعهدات خود را اجرایی میکند.

سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،ورزشی و هنری
مدیرتحریریه :روحالهکرمانیجمکرانی
طراحوصفحهآرا:محسنعبداللهی

عضوانجمنمدیرانروزنامههایغیردولتی،آئیننامهاخالقحرفهای،قابلمشاهدهدرسایت

تلفن 32906160 - 32903209 :صندوق پستی37185/4495 :
نشانی:قم-بلوارشهیدصدوقی،کوچه21ممیزیکپالک47

eimannews@yahoo.com

هر گاه خداوند عز و جل براى خانواده اى 
خيرى بخواهد  ،ميانه روى در معيشت  ،و
روزى آنان مى كند .
اخالق خوش را
ِ

لیتوگرافیوچاپ
شاخهسبز

صاحبامتیازومدیرمسئول:حیدرضیغمی
قائممقاممدیرمسئولوسردبیر:حسینعبداللهی

پیامبراکرم

(ص)

الزهد للحسين بن سعيد  :ص  ٢٧ح ٦٣

www.emandaily.ir

اذان صبح 05/38:طلوع آفتاب 07/06:اذان ظهر 12/02:اذان مغرب17/17:

یکشنبه -بیستویکم دی - 1399سال بیستوسوم -شماره5194

  بدهکار آلوده!
معاون خدمات شهری شهرداری قم تاکید کرد

تعطیلی روزبازارها در صورت عدم
رعایتشیوهنامههایبهداشتی

معاون خدمات شهری شهرداری قم با بیان اینکه سالمت دستفروشها و
مردم ،مهمترین اولویت ساماندهی روزبازارهای قم است ،گفت :در صورت عدم
رعایتشیوهنامههایبهداشتیمجبوربهتعطیلیروزبازارهاهستیم.
به گزارش شهرنیوز ،سید امیر سامع با اشاره بهضرورت توجه به رعایت
شیوهنامههایبهداشتیدرروزبازارها،اظهارداشت:ساماندهیروزبازارهاازنظر
فضای باز و محدوده مشخص در سالهای اخیر انجام شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری قم ابراز کرد :در گذشته گاهی روزبازارها
در محدودههای مسکونی برگزارشده و به کوچههای اطراف کشیده میشد.
سکنههمبهاینموضوعبهشدتمعترضبودند.سامعبابیاناینکهشهروندان
برگزاری چهارشنبهبازار و جمعهبازارها را در خیابان یادگار امام (ره) به خاطر
دارند و این روند معضالت زیادی را برای دستفروشان ،مشتریان و سکنه فراهم
میکردکهخوشبختانهاینبازارهاساماندهیشد،افزود:اینطرحساماندهی
روزبازارها با این هدف که تبعات به حداقل برسد ،از چهار سال قبل تاکنون در
دستور کار شهرداری قرار گرفت و چند مورد حذف و جابهجایی اتفاق افتاده
است .وی خاطرنشان کرد :با توجه به شیوع کرونا ،جلسات مهمی در استان
تشکیل و قرار شد همه دستگاههای اجرایی پای کار بیایند و ضوابطی بگذارند
که برای سالمت دستفروشان و مردمی که به این مکانها مراجعه میکنند و
همچنین سکنه اقداماتی صورت گیرد .معاون خدمات شهری شهرداری قم با
تأکید بر اینکه در جهت کاهش شیوع کرونا ،یک سری قواعدی تعریفشده
و قرار شد هر دستگاهی این قوانین را موردتوجه قرار دهد ،گفت :براساس
ً
این قواعد ،باید دستفروشان حتما با فاصله اجتماعی مستقر شوند و ماسک
داشته باشند و در نظارتهای روزانه نیز اکیپهای پیشگیری و رفع تخلفات
شهرداری و تیمهای بهداشت و پلیسراه و نیروی انتظامی از ابتدای صبح در
محل مستقر شوند تا بتوانیم این کار را انجام دهیم .سامع یادآور شد :به همین
جهت از دستفروشان و نمایندگان آنها درخواست میکنیم شیوهنامهها را
رعایت کنند تا در حفظ سالمت خودشان و کسانی که به بازار مراجعه میکنند
بتوانیم موفق باشیم .وی تصریح کرد :در غیر این صورت دستگاههای استان
موظف میشوند اقدام به توقف و تعطیلی این روزبازارها کنند ،بنابراین رعایت
شیوهنامهها توسط دستفروشان بسیار راحتتر و بهتر است تا زمانی که
فعالیتبازاربخواهدمتوقفشود،ایندرخواستیاستکهازاینعزیزانداریم
و امیدواریم آن را رعایت کنند.

شناور نفتکش کرهجنوبی با نام تجاری هانکوک چین هفته گذشته
بهدلیل نقض پروتکلهای زیستمحیطی توسط نیروی دریایی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در خلیج فارس متوقف شد.

طرح:محمدعلیرجبی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم تاکید کرد

ضرورت همراهی مردم برای جلوگیری از قطع شبانه برق

رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم:

250هزارقمکارتجایگزین
کارتبلیتهایقدیمیمیشود

رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم گفت 250 :هزار
کارت بلیت طی دو ماه آینده با «قمکارت» جایگزین میشوند.
کوروشمحمدحسینیدرحاشیهبازدیدجمعیازمسئوالنومتولیانسازمان
فناوریاطالعاتوارتباطاتشهرداریکرجازنحوهعملکردپرداختالکترونیک
در حوزه حمل و نقل عمومی شهرداری قم ،اظهار داشت :پروژه جدید کارت
شهروندی یکی از فرآیندهای مهم در ایجاد تحول در حمل و نقل عمومی است
 .در سال  ۹۷براساس دستور شهردار قم پروژه کارت هوشمند جدید شهروندی
قم با نام قم کارت را آغاز کردیم .رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
شهرداری قم تصریح کرد :زیرساخت قم کارت به خوبی دنبال شد و پیمانکار
اجرای آن ،شرکت توسن سها در تهران است .،محمدحسینی گفت :پروژه
قم کارت نیز مستقل اجرایی شد تا زیرساخت نرم افزاری برای تولید و فروش
و شارژ و نگهداری کارت را در نظر بگیریم و بخش آن الین کیف پول شهروندی
نیز جدا باشد ،همان طور که در حوزه تاکسی مستقل شده است .وی افزود :در
اتوبوسرانی نیز جداگانه اقداماتی انجام شد و در این بخش با شرکت صاایران
قرار داد بستیم و مسئولیت تجهیزات را بر عهده گرفتند ،همچنین در پارک
حاشیهای پیمانکار مستقلی حضور دارد و به زیرساخت وصل شده و پارکینگ
نیز مستقل است .رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم
عنوان کرد :روند کار در این مدت به صورت مستمر پیگیری شده و تاکنون۵۰۰
هزار کارت دست شهروندان رسیده است در حالی که امروز  ۳۰۰هزار کارت
فعالدستشهرونداناست.محمدحسینیاظهارداشت:قراراست ۲۵۰هزار
کارت در عملیات جایگزینی وارد چرخه حمل و نقل شود .وی خاطرنشان کرد:
سیستم پرداخت در اتوبوس بسیار پیشرفته میشود و براساس مسیر و سرویس،
نرخ دریافت میشود .رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم
تصریح کرد :همچنین نصب سیستم مانیتورینگ اتوبوسها در قم به صورت
پایلوت در حال اجراست ،رضایتمندی شهروندان بر درآمد ارجحیت دارد و طبق
آن زمانبندی میشود تا شهروند بتواند به سیستم حمل و تقل اعتماد کند.
محمدحسینی گفت :در سیستم جدید مشکالت حل شده است و  ۱۱باجه
بلیط فروشی در سطح شهر در نظر گرفته شده و باجهداری به صورت فناوری
درآمده و ۲۰نقطه نیز در دکه ها به طور هوشمند مستقر شده و در حال نصب
بر روی خودپرداز و دستگاه پوز نیز هستیم و تجهیزاتی نیز به صورت خودکار
در سطح شهر آماده خدمت رسانی در زمینه شارژ میشود تا همه شهروندان به
شارژدسترسیداشتهباشند.
هوای قم بازهم در شرایط ناسالم قرار گرفت

سایه آلودگی هوا بر آسمان استان قم

سازمان هواشناسی با صدور هشداری از تداوم آلودگی هوا در  ۱۰کالنشهر
تا اواخر وقت پنجشنبه ( ۲۵دی ماه) خبر داد و نسبت به خودداری از تردد
غیرضروری و ضرورت مدیریت نوع سوخت واحدهای صنعتی در سطح و حومه
کالنشهرهاتأکیدکرد.سازمانهواشناسیباصدورهشدارزردرنگآوردهاست:
تداوم پایداری در جو و سکون هوا موجب افزایش غلظت و انباشت آالیندههادر
شهرهای تهران ،کرج ،قم ،اهواز ،قزوین ،تبریز ،ارومیه ،اصفهان ،اراک شده
است .بر اساس اعالم معاونت نظارت پایش اداره کل محیط زیست استان
قم میزان ذرت معلق در هوا  ۱۰۷است و مجموع شاخصها و گزارشهای
سامانه سنجش آلودگی هوا بیانگر قرارگرفتن هوای قم در وضعیت ناسالم برای
گروههای حساس است .مرکز بهداشت استان هم در اطالعیهای از افراد مبتال
به بیماریهای قلبی و ریوی ،سالمندان ،زنان باردار و کودکان خواسته از هرگونه
فعالیت فیزیکی خارج از منزل اجتناب کنند .هواشناسی هم پیش بینی کرد؛
تا پایان هفته پذیرای این مهمان ناخوانده هستیم .هشدار زرد رنگ به معنای
این است که پدیدهای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام
کارهای روزمره اختالالتی را ایجاد کند .این هشدار برای آگاهی مردم صادر
میشود تا بتوانند آمادگی الزم را برای مواجهه با پدیدهای جوی داشته باشند که
از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد.
سرپرست منطقه سه شهرداری قم :

مشکلآبگرفتکیروبروی
بهشتمعصومه(س)برطرفمیشود

سرپرستمنطقهسهشهرداریقمازاجرایطرحعمرانیبهمنظوررفعمشکل
آبگرفتگی روبروی بهشت معصومه (س) خبر داد .مهرداد روحانی وزیری
با اشاره به وجود مشکل آبگرفتگی در جاده قدیم قم-تهران ،اظهار داشت:
پروژه احداث کانال روبروی بهشت معصومه (س)با مبلغ  ۴۵۰میلیون تومان
اعتبار آغاز شده و در حال حاضر نیز با پیشرفت  ۲۵درصد در حال اجرا است.
سرپرست منطقه سه شهرداری قم با بیان اینکه این پروژه آبهایی که از سمت
خیابان شهید رجایی و بلوار خداکرم به این نقطه هدایت میشوند را جمعآوری
و به سمت بلوار که یک کانال بزرگ در آن وجود داشته سرازیر میکند ،افزود:
با اجرای این طرح که امیدواریم در کمترین زمان ممکن اجرا و به بهرهبرداری
برسد،مشکلآبگرفتگیاینقسمتنیزبرطرفمیشود.

 واکنش آیت الله مسعودی خمینی به اظهارات صدیقی
یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتقاد از اظهارات اخیر کاظم صدیقی ،امام جمعه موقت
تهران گفت :موجبات گمراهی طرح این مباحث در مالء عام بسیار بیشتر از این است که عده ای نسبت
به آقای مصباح یزدی یا دیگران عقیده ای پایدار پیدا کنند.آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی درباره
اظهارات اخیر کاظم صدیقی ،امام جمعه موقت تهران در یک برنامه تلویزیونی گفت :مسائلی که از سوی
آقای صدیقی مطرح شد در زمره مسائلی نبود که در مالء عام یا رسانه های عمومی مطرح شود .نمی دانم
بعضی ها به دنبال چه هستند و می خواهند چه نتیجه ای از مطرح کردن این نوع مباحث بگیرند؟وی
افزود :طرح این مباحث در میان افکار عمومی نتیجه عکس می دهد .اگر میت چشمانش را باز کرده ،پس
زنده بوده و باید پرسید چرا گذاشته اند او دوباره تلف شود؟ به هیچ وجه نمی توان گفت فردی که چشم خود
رادرهنگامغسلمیتبازکردهُ ،مردهاست.آیتاللهمسعودیخمینیگفت:سهگروهبهاینمسالهواکنش
نشان می دهند .یک عده اصال این مسائل را قبول ندارند و با دیدن این مباحث اوضاع شان بدتر می شود.
یک عده قبول دارند ولی با طرح این گونه اش مخالفند و گروه سوم هم به این حرف ها مشکوک می شوند
و می پرسند که مسئولین به دنبال چه هستند؟

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم همراهی مردم و صرفه جویی در مصرف
گاز و برق را برای جلوگیری از شبانه برق در استان ضروری دانست.
مهدی آهنین پنجه با بیان این که چندی پیش مصرف بیش از اندازه سوخت و
کمبود آن در نیروگاه ها ،سبب خروج برخی فازهای نیروگاه قم از مدار و قطعی برق
در قم شد اظهار کرد :طبق آمار ،سرمای هوا در سال جاری نسبت به مدت مشابه
در سال قبل ،دو درجه بیشتر شده و از این رو مصرف گاز نیز رو به فزونی گذاشته
است .وی افزود :در حال حاضر و طبق اعالم شرکت گاز استان ،مصرف گاز حدود
 20تا  25درصد افزایش را نشان می دهد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم تصریح کرد :هماهنگی های الزم برای
خاموش شدن  3تا  4هزار چراغ از مجموع بوستان ها ،خیابان ها و راه های قم

انجام شده و اگرچه برخی دستگاه ها در این زمینه همکاری الزم را ندارند ،اما
تالش می شود تا با حداکثر خاموشی ممکن در این فضاها ،حداقل خاموشی را در
خانههایمردمشاهدباشیم.آهنینپنجهادامهداد:مشکلخاموشیهادرشمال
کشور به دلیل سرمای ناگهانی و همچنین کاهش فرکانس و ولتاژ بیشتر است،
اما اگر مردم هر منطقه از کشور در این دو ماه افزایش و شدت سرما در زمستان،
همراهی الزم را برای صرفه جویی حداکثری در مصرف گاز و برق نداشته باشند،
ممکن است شاهد خاموشی های شبانه در آن مناطق هم باشیم.
وی گفت :با وجود برخی کمبودها در برخی نیروگاه های کشور ،تصمیم
مسؤوالن آن است که از مازوت به عنوان سوخت نیروگاهی استفاده نشود ،چراکه
آلودگی آن ُمحرز است .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم در پاسخ به پرسش
دیگری درباره میزان استفاده از برق هسته ای در کشور گفت :تولید برق هسته
ای در نیروگاه اتمی بوشهر ادامه دارد و در مدار سراسری از آن استفاده می شود،
اما میزان تولیدی این برق به نسبت پیک مصرف در کشور زیاد نیست ،به بیان
دیگر در حالی که پیک مصرف برق در کشور به حداقل  57هزار مگاوات می رسد،
تولید برق هسته ای حدود هزار مگاوات است که البته برنامه ریزی برای افزایش سه
برابری این ظرفیت در دست انجام است .آهنین پنجه خاطر نشان کرد :به هر حال
خالصه این بحث را می توان در موضوع سوخت و ضرورت صرفه جویی در مصرف
سوخت و گاز دانست تا إن شاء الله نیروگاه های کشور بتوانند با حداکثر ظرفیت
خود کار کنند و مشکلی در تأمین برق مردم وجود نداشته باشد.
وی گفت :از این رو همراهی مردم و صرفه جویی حداکثری در مصرف برق و گاز
با خاموش کردن وسایل برقی اضافه و همچنین تنظیم دمای خانه همراه با عایق
بندی های الزم می تواند بهترین راهکار باشد.

مدیرکلبهزیستیاستانقممطرحکرد

ظرفیتمراکزبهزیستیکمترازنیازاستان

مدیرکل بهزیستی استان قم ظرفیت مراکز
بهزیستی این استان را کمتر از نیاز آن دانست و از
مسؤوالن عالی خواست تدبیر الزم را در این زمینه
داشتهباشند.
مهدی پهلوانی با بیان گزارشی از نشست ها و
اقدامات کمیته پیشگیری از بیماری های واگیردار
بهزیستی استان در دوران شیوع کرونا اظهار کرد:
کمیته پیشگیری از بیماری های واگیردار در اداره
کل بهزیستی استان قم از دی ماه سال قبل تشکیل
شد تا ضمن بررسی شرایط موجود ،شیوه نامه های
الزم در این زمینه إحصا و جمع بندی شود.
وی افزود :در این زمینه بیش از  100پروتکل و
شیوهنامهمختلفبرایاستفادهدرمراکزتابعهجمع
بندی و ابالغ شد و البته اطالع رسانی های الزم نیز
در این موضوع صورت گرفت.
مدیرکلبهزیستیاستانقمهمچنینخاطرنشان
کرد :منع پذیرش جدید در مراکز تابعه به جز موارد
خاص ،یکی از سیاست ها و برنامه های اتخاذ شده
در دوران شیوع کرونا بود که تالش شد تا با دقت در
عمل دنبال شود.
وی اضافه کرد :همچنین ّ
ضدعفونی کردن

مداوم مراکز تابعه ،نظارت آنالین بر این مراکز،
تزریق واکسن آنفوالنزا به برخی مددجویان اعم از
نیازمندان ،افراد دارای معلولیت و زنان سرپرست
خانواروهمچنینپیگیریالکترونیکیکردنبرخی
از خدمات از دیگر اقدامات انجام شده در ماه های
اخیر است .پهلوانی در عین حال با اشاره به این که
بهترین گزارش در زمینه مبارزه با کرونا ،اتفاق عینی
بهوقوعپیوستهاستتصریحکرد:ازاسفندماهسال
 1398تاکنون ،میزبان بیش از  5هزار نفر در مراکز
تابعه و مراکز اقامتی اداره کل استان بوده ایم و تنها
 5نفر جانباخته کرونا گزارش شده است که نشان
از دقت همکاران این اداره کل در رعایت شیوه نامه
های متعدد بهداشتی است .وی در ادامه به معضل
ظرفیت مراکز تابعه این اداره کل پرداخت و تأکید
کرد :متأسفانه ظرفیت این مراکز از نیاز استان کمتر
است ،در حالی که در شرایط شیوع کرونا باید سبک
سازی مراکز را نیز در دستور کار قرار می دادیم.
مدیرکل بهزیستی قم اضافه کرد :بخشی از مراکز
این اداره کل بسیار قدیمی و فرسوده است و حتی
یکی از مراکز ما همچنان به گاز شهری متصل
نیست ،از این رو شورای توسعه و تحول بهزیستی

تشکیل شده است تا با همراهی و تدبیر مسؤوالن
عالیرتبه استان و همچنین همکاری دستگاه هایی
مانند شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی بتوانیم
نسبت به روزآمد کردن مراکز خود اقدام کنیم.
پهلوانی همچنین درباره نظارت بر اجرای شیوه
نامه های بهداشتی گفت :این اداره کل دارای بیش
از  100مرکز است و از همان ابتدای شیوع کرونا
تالش بر این بود تا با نظارت های متعدد و بر اساس
چک لیست های اختصاصی در کنار نظارت های
انجام شده از سوی مرکز بهداشت استان ،مبارزه
جدی و عملی را با بیماری کووید 19سامان دهد.
وی بیان داشت :یکی از درخواست های این
اداره کل از دستگاه های مختلف اجرایی استان آن
است تا چنان چه این دستگاه ها دارای فضاهای
بدون استفاده هستند ،آن فضاها را در اختیار این
اداره کل قرار دهند تا بتوان پس از تجهیز از آن ها
به عنوان مراکز نگهداری مددجویان استفاده کرد.
مدیرکل بهزیستی استان قم افزود :مناسب
سازی ،بهسازی و نوسازی مراکز تابعه این اداره
کل ،بخش دیگری از اقدامات فعلی و آتی اداره کل
بهزیستی استان بوده و خواهد بود.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم :

نیروگاههایحرارتیازسوختمازوتاستفادهنمیکنند

مدیرعامل شرکت گاز استان قم گفت :در نیروگاههای حرارتی قم بههیچعنوان
از سوخت مازوت استفاده نمیشود و مصارف در این بخش گاز و فرآوردههای
نفتیاست.
علیرضا نصیری در جمع خبرنگاران در خصوص آلودگی هوای قم اظهار
داشت :آلودگی هوا در قم به عواملی بستگی دارد وارونگی هوا و تراکم آن در سرما
یکی از عوامل مهم است .مدیرعامل شرکت گاز استان قم افزود :در نیروگاههای
حرارتی قم بههیچعنوان از سوخت مازوت استفاده نمیشود و مصارف در این
بخش گاز و فرآوردههای نفتی است.
وی تصریح کرد :شرکت پخش فرآوردههای نفتی تالش خوبی در تأمین سوخت
ً
دارد و عمدتا از گاز و گازوئیل در نیروگاههای حرارتی استفاده میشود.
نصیری بیان کرد :وقتی سرمای هوا استمرار پیدا میکند و مصارف گاز خانگی
افزایش مییابد مجبوریم اقداماتی را انجام دهیم و محدودیتهایی را برای صنایع
و تجارت ایجاد کنیم تا در مصارف خانگی با مشکالتی مواجه نشویم.
ویخاطرنشانکرد:اگربخواهیماولویتبندیکنیممصارفگازبخشخانگی
اهمیت بیشتری نسبت به صنعت و تجارت دارد و الزم است در بخش خانگی
تمهیداتیاندیشیدهشود.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم عنوان کرد 35 :درصد مصارف گاز خانگی در
قم افزایشیافته وازده میلیون مترمکعب در روز گذشته است.
وی گفت :تصور مردم در شرایط کرونا این است که باید سیستم گرمایشی را
افزایش دهند و برای اینکه هوا در خانه جریان داشته باشد پنجرهها باز باشد و
این امر مصرف را افزایش داده است .نصیری تصریح کرد :در ده روز قبل که
محدودیتها برای بخشهای صنعتی و تجاری به حداقل رسیده است در حدود
ً
دومیلیونو 700هزارمترمکعبمصرفگازداشتهایمکهعمدتادربخشخانگی
افزایش را نشان میدهد.
وی افزود :در تالش هستیم گاز نیروگاه حرارتی را تأمین کنیم ،در حال حاضر
نیز 2میلیون  700هزار مترمکعب مصرف گاز برای نیروگاههای حرارتی داریم.
مدیرعامل شرکت گاز استان قم خاطرنشان کرد :ما در مصرف خانگی در قم
از ده میلیون مترمکعب مصرف گذشتهایم و تعطیلی مدارس و دانشگاهها نیز
تأثیری نداشته است .وی عنوان کرد :در خصوص نیروگاههای حرارتی استفاده
از تجهیزات فیلتر توصیه میشود چراکه اهمیت زیادی در کاهش میزان مصرف
دارد و در شرایطی که بخش خانگی اولویت دارد باید تالش کرد محدودیتها
موجب بروز مشکالتی برای صنعت و تجارت نشود.

استاندار قم :

محدودیتهای تردد شبانه در استان قم ادامه مییابد

استاندار قم با اشاره به آبیشدن وضعیت کرونا
در این استان گفت :با وجود کمخطر بودن قم ،اما
محدودیتها از جمله منع تردد شبانه ادامه خواهد
داشت.
بهرامسرمستپیشازظهردیروزدرحاشیهجلسه
ستاد ملی کرونا با اشاره به افزوده شدن وضعیت
رنگیجدیدبرایشیوعکرونااظهارداشت:وضعیت

آبی ،رنگ جدیدی است که به معنای کم خطر بودن
منطقه است اما مثل وضعیت سفید نیست و قم
در وضعیت آبی به سر میبرد .استاندار قم با بیان
اینکه "در وضعیت آبی نیز محدودیتهایی تعریف
شده است" افزود :محدودیت تردد شبانه کماکان
باقی است و فعالیتهای صنفی با رعایت پروتکلها
بازگشایی میشود ،اجتماعات و مراسمات تجمعی

نیز با پروتکلهای ویژه قابل اجرا است .وی با تاکید
بر اینکه در شرایط آبی ،محدودیتها در کمترین
حالت خود ادامه خواهد داشت اما به معنای سفید
شدن وضعیت نیست تصریح کرد :نگرانی ما از
عادی شدن شرایط است که میتواند باعث شیوع
و روند صعودی بیماری شود و از عادی شدن شرایط
آسیبببینیم.

سفرانتخاباتی دبیرکل حزب موتلفه اسالمی به قم
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با حضور در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روزجمعه با حضرت آیت الله
حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار کرد.اسدالله بادامچیان در این دیدار ضمن
تبریک انتخاب آیت الله حسینی بوشهری به عنوان رییس جامعه مدرسین و تسلیت درگذشت حضرات
آیات محمدیزدی و مصباح یزدی ،گزارشی از فعالیتهای حزب موتلفه اسالمی و برنامههای انتخاباتی
این حزب ارائه کرد.آیت الله حسینی بوشهری در این دیدار ضمن تاکید بر اهمیت وحدت همه نیروها،
با اشاره به نقش تاثیرگذار حزب موتلفه اسالمی ،رهنمودهایی را بیان داشت.در این دیدار حجت االسالم
والمسلمین ذاکری قائم مقام دبیر حزب موتلفه اسالمی استان قم نیز حضور داشت.دبیرکل حزب موتلفه
اسالمی در سفر یک روزه به قم ،همچنین به صورت جداگانه با حضور در منزل حضرات آیات محمدیزدی
و مصباح یزدی با خانواه های آنها دیدار و گفتگو کرد.دکتر بادامچیان ضمن تقدیر از خدمات و سوابق آن
بزرگوارانازطرفحزبموتلفهاسالمی،پیشنهاداتیرابرایاستمرارفعالیتهایآنفقهایجامعونیزحفظ
آثار آنان به فرزندانشان ارائه کرد.دبیرکل حزب موتلفه اسالمی همچنین در جریان این سفر با حضرت آیت
اللهالعظمیعلویگرگانیدیدارکرد.
آخرینوضعیتکرونادراستانقم
ریس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در این استان گفت :در حال حاضر ۱۲۰
َ
بیمار با تشخیص عالئم قطعی کرونا در مراکز درمانی قم بستری هستند که وضعیت  ۱۰تن از آنها وخیم
است .محمد رضا قدیر در گفت و گویی اظهار داشت :در  ۲۴ساعت منتهی به بیستم دی ماه ۱۸ ،بیمار با
عالئم کرونا توسط مرکز فوریت های پزشکی بیمارستان های استان مورد پذیرش قرار گرفتند.وی با اشاره به
َ
بستری شدن ۱۴بیمار جدید کرونایی گفت :پنج تن از بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری شده بودند
نیز مرخص شدند.رئیس علوم پزشکی قم همچنین بیان کرد :آمار فوتی های کرونایی استان نیز بار دیگر
صفر شد و از بین افرادی که نتیجه آزمایش کرونای آنها مثبت بود هیچ فوتی را نداشتیم.
شعبان زاده مدیرکل تبلیغات اسالمی استان قم می شود
رئیستشکلفراگیرگروههایتبلیغیکشورباحکمحجتاالسالممحمدقمیبهعنوانمدیرکلتبلیغات
اسالمی استان قم معرفی میشود.همزمان با انتصاب حجت االسالم رضا عزت زمانی به معاونت امور
فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسالمی ،حجت االسالم مرتضی شعبان زاده با حکم حجتاالسالم
محمد قمی به عنوان مدیرکل تبلیغات اسالمی استان قم معرفی میشود.شعبان زاده از روحانیون فعال در
گروههای جهادی که پیش از این رئیس تشکل فراگیر گروههای تبلیغی کشور بوده است.قرار است مراسم
تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسالمی استان قم یکشنبه ساعت  ۱۳در سالن کوثر اداره کل تبلیغات
اسالمی استان قم برگزار شود.
بخشدار سابق و چند دهیار پیشوا دستگیر شدند
دادستان عمومی و انقالب پیشوا از بازداشت بخشدار سابق و چند دهیار توابع پیشوا خبر داد .مرتضی
طهماسبی افزود :در راستای گزارش هایی که از شهریور سال جاری و پیش از آن به دستگاه قضایی رسیده
بود ،بررسی عملکردها در دستور کار قرار گرفت.طهماسبی اظهارداشت :بر مبنای تحقیقات صورت گرفته
تخلفات مالی عدیدهای در حوزه دهیاریها کشف شد؛ بنابراین بخشدار سابق و چند تن از دهیاران برای
بررسی بیشتر و در راستای مبارزه با فساد مالی بازداشت شده اند.دادستان عمومی و انقالب پیشوا با اشاره
به اینکه تحقیقات در حال تکمیل شدن است ،گفت :این افراد با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان
شدند.ویخاطرنشانکرد:بازرسیوتحقیقاتباهدفبازگشتوجوهتضییعشدهبهبیتالمالادامهدارد.

فرماندهانتظامیاستانقمخبرداد

کشفمحمولهلوازمخانگیقاچاق

فرمانده انتظامی استان قم از کشف محموله 5میلیارد ریالی قاچاق لوازم خانگی در نتیجه بازرسی از
یک دستگاه کامیون در این استان خبرداد .سردار سید محمود میرفیضی اظهارداشت :مأموران یگان
تکاوری قم در عوارضی "قم-تهران" یک دستگاه کامیون حامل بار قاچاق که به مقصد "تهران" بارگیری
شده بود را توقیف کردند .فرمانده انتظامی استان قم تصریح کرد :در بازرسی از خودرو تعداد 20دستگاه
مایکرویو 8،دستگاه کولرگازی30هزار 3،دستگاه تلویزیون 50اینچ 4،دستگاه ماشین لباسشوئی و2
دستگاه یخچال فاقد مجوز و قاچاق کشف شد .سردار میرفیضی ارزش اقالم کشف شده را برابر اعالم
نظر کارشناسان بیش از  5میلیارد ریال اعالم کرد .فرمانده انتظامی استان قم تصریح کرد :پلیس قم
در سال رونق تولید ،با جدیت با هرگونه قاچاق کاال و ارز مقابله خواهد کرد و شهروندان نیز می توانند
اطالعات خود را به مرکز فوریت های پلیسی 110اطالع دهند.
کشف 395کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیس
فرمانده انتظامی استان قم دربخش دیگری ازسخنان خود گفت:طی عملیات مشترک پلیس استان
هایقموکرمان 395کیلوگرمموادمخدرازنوعتریاککشفشد .سردارمیرفیضیاظهارداشت:مأموران
مبارزه با مواد مخدر استان قم با انجام اقدامات فنی و اطالعاتی از اقدام یک قاچاقچی مبنی بر انتقال مواد
مخدر با خودرو پژو  405از استان های جنوب شرقی کشور به سمت استان های مرکزی مطلع و پیگیری
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند .وی افزود:با اقدامات خاص پلیسی و تبادل اطالعات به موقع
پلیس قم با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان ،خودرو مذکور در یکی از محورهای مواصالتی آن
استان شناسایی و توقیف شد .فرمانده انتظامی استان قم گفت:مأموران در بازرسی از این خودرو395 ،
کیلوگرم تریاک کشف و متهم را دستگیر کردند که برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل شد.
فرماندهانتظامیشهرستانقم خبرداد

دستگیری چاقوکش شرور در کمتر از یک ساعت

فرمانده انتظامی شهرستان قم از دستگیری چاقوکش شرور در کمتر از یک ساعت خبر داد.
سرهنگ مرادحسین جعفریان اظهار داشت:با اطالع پلیس از مجروحیت 2نفر با چاقو به وسیله یک
فرد شرور و مراجعه آن ها به بیمارستانی جهت مداوا  ،موضوع در دستور کار قرار گرفت .وی افزود:ماموران
با اخذ اظهارات مجروحان ،با انجام یک سری اقدامات پلیسی ،فرد چاقو کش که از افراد شرور و دارای
سوابق متعدد کیفری بوده را شناسائی و در کمتر از یک ساعت در مخفیگاهش دستگیر کردند .فرمانده
انتظامی شهرستان قم تصریح کرد :متهم به همراه پرونده تشکیل شده و آالت ارتکاب جرم به مرجع
قضایی استان معرفی شد .وی گفت :اهالی محله درگیری با ابراز رضایت از عملکرد پلیس ازسرعت
عمل و قاطعیت در برخورد با اراذل و اوباش  ،قدردانی کردند .سرهنگ جعفریان تاکید کرد :پليس قم
با همکاری مطلوب دستگاه قضائی در راستاي تامين امنيت شهروندان با هرگونه هنجار شکني هاي
اجتماعي توسط اراذل و اوباش و مخلین نظم و امنیت عمومی با جديت و قاطعیت برخورد خواهد کرد.
جانشینفرماندهانتظامیاستانقم خبرداد

کشف 800حلب روغن نباتی قاچاق

جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف 800حلب روغن نباتی 5کیلویی قاچاق در قم خبر داد.
سرهنگ بهادر اسماعیلی اظهارداشت :با تالش مأموران انتظامی کالنتری  ، 14از یک دستگاه
کامیون 800حلب روغن نباتی 5کیلویی قاچاق کشف شد .وی گفت :راننده کامیون در حال تخلیه بار
خودرو بود که با حضور مأموران و بررسی صورت گرفته موضوع قاچاق محرز و طی هماهنگی با سازمان
صنعت معدن و تجارت استان محموله مذکور توقیف شد .جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود:
کارشناسان ارزش محموله مذکور را بیش از 500میلیون ریال اعالم کردند .سرهنگ اسماعیلی در پایان
از شهروندان خواست ،هرگونه اخبار مربوط به قاچاق و احتکار کاال را به مرکز فوريت هاي پليسي 110
گزارش کنند تا اقدامات قانونی در اسرع وقت انجام شود.

