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استاندار قم مطرح کرد:

معضلکمبودپارکینگدرمجتمعهایتجاری

ضرورت واقعی کردن تعرفههای ساخت و ساز

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم به معضل شهرداری
درباره پارکینگ مجتمعهای تجاری اشاره کرد و گفت :باید با
اقدامات پیشگیرانه مالکان را به سمت احداث پارکینگ پیش
ببریم .غالمرضا جانقربان که دیروز در نشست رسمی و علنی
شورای اسالمی شهر قم سخن میگفت با بیان اهمیت تصمیم
گیری مشترک و همدالنه مسئوالن شهرداری و اعضای شورای
اسالمی شهر اذعان کرد :هرگاه به تصمیم های مشترک و
همدالنه رسیدهایم ،توانستهایم مسائل را با موفقیت پشت سر
بگذاریم و هم افزایی را تجربه کنیم .معاون شهرسازی و معماری
شهرداری قم سپس به موضوع حذف پارکینگ برای برخی از

استاندار قم گفت :ارائه تعریف درستی از اولویتها و اولویت
دهی به موضوع واقعی کردن تعرفه میتواند چالشهای موجود
را برطرف کند تا شاهد وحدت و یکپارچگی در سازمان نظام
مهندسی ساختمان شویم .بهرام سرمست ظهر دوشنبه در
دیدار مهندس خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
کشور با اشاره به در اختیار قرار دادن مجموعه فرهنگی ورزشی
خانه مهندس جهت برپا کردن بیمارستان سیار ارتش جمهوری
اسالمی ایران گفت :این اقدام سازمان نظام مهندسی قم در
روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا منشأ خدمات خوبی به اهالی
منطقه پردیسان بود .وی با اشاره به اینکه نهادهای مدنی و صنفی
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واکنش شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به اظهارات اخیر
سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا :

از مردم قم دلجویی شود

آیتالله مکارم شیرازی:

مهارگرانیهامستلزم
عزم جدی مسئوالن است

اظهارات مطرح شده براساس گزارشهای غیردقیق بوده است
نمازجمعهقمبارعایتشیوهنامههایبهداشتیبرگزارشد

روابط عمومی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در میرود به شکل مقتضی ،از امام جمعه قم ،ستاد نماز جمعه و
اطالعیهای درباره اظهارات اخیر سخنگوی ستاد ملی مبارزه با نمازگزاران فهیم این شهر مقدس دلجویی شود و در عین حال،
کرونا و برگزاری نمازجمعه در شهر مقدس قم اعالم کرد :انتظار از ادامه تذکرهای مشفقانه و اعمال نظارت صحیح و اخالق

مسئوالن برای بهبود وضعیت باید ابتدا بانکها را مهار کنند
امروز تولید بخاطر عملکرد بانکها از بین رفته است
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رییسدانشگاهعلومپزشکیقم:

میزان رعایت شیوهنامههای بهداشتی
در نمازجمعه قم  ۸۰درصد بود
1

افزایش ایمنی جادهها ،کاهش تصادفات بین شهری را به همراه دارد

راه مواصالتی قم  -قنوات نیازمند
تامینروشنایی

مختلفی روبه رو است امروزه با توجه به افزایش چشمگیر تعداد
خودروها در جادهها به ویژه مسیرهای ارتباطی مرکز استان و
بخشهای اطراف ،روشنایی کافی راهها در کنار تعریض جادهها
میتواند عامل مهمی در جلوگیری از وقوع تصادفات و فرو

تامین روشنایی راههای مواصالتی پرتردد نقش بسیار موثری
در افزایش ایمنی جادهها و کاهش تصادفات بین شهری خواهد
داشت و این در حالی است که محور قم – قنوات با وجود حجم
ترافیکی قابل توجه هنوز در زمینه تامین روشنایی با مشکالت
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از سوی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور؛

شعار محوری و عناوین ایام الله دهه فجر اعالم شد
2

مجلسانقالبیوتامین
اجتماعی
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نائب رئیس شورای اسالمی شهر قم :

مدیرعاملسازماناتوبوسرانیشهرداریقم:

نائب رئیس شورای اسالمی شهر قم نظام تعرفه گذاری عوارض و خدمات بها
را نیازمند هوشمند شدن عنوان کرد .حسن بختیاری در نشست دیروز شورای
اسالمی شهرقم با اشاره به افزایش هزینه های شهرداری و اداره شهر بویژه با تورم
های اخیر بیان داشت :قطعا افزایش تعرفه ها برای برداشت هزینه های شهر از
جیب مردم کار درستی نیست .وی با اظهار تأسف از هوشمند نبودن نظام تعرفه
گذاری عوارض و خدمات بهای در شهرداری قم تصریح کرد :سقف افزایش تعرفه
ها باید مشخص باشد ،بویژه آن که در بخشی از پیشنهادهای مربوط به تعرفه
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مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم گفت :تمام اتوبوسها از ساعت 11
شب به بعد در پارکینگهای اتوبوسرانی با تجهیزات مختلف ضدعفونی میشوند،
بهطوریکه هفت تا هشت ساعت ایزوله هستند .علی نیک با اشاره به اهمیت
رعایت شیوهنامههای بهداشتی در ایام شیوع کرونا در استفاده از اتوبوسهای
درونشهری ،اظهار داشت :اتوبوسها بهعنوان مکانی عمومی که جمعیت قابل
توجهی را روزانه در نقاط مختلف شهر جابجا میکنند ،باید مدام ضدعفونی شوند.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم خاطرنشان کرد :تمام اتوبوسها از 8

تعرفه گذاری عوارض شهرداری باید هوشمند شود

اتوبوسهایشهریبهصورتمستمرضدعفونیمیشوند

استاندار قم مطرح کرد:

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای
اسالمی دوشنبه ۲۲دی ماه گفت تأمین اجتماعی
دراولویتدستورکارحداقلدوکمیسیونتخصصیمجلسقرارداردومسائل
آنپیگیریمیشود.قالیبافباتاکیدبراینکهاگردرمیاناولویتهاهمپوشانی
وجود نداشته باشد ،با دوگانگی مواجه میشویم ،گفت :هماهنگی و
همپوشانیبینآئیننامهداخلیمجلس،برنامههفتمتوسعه،سیاستگذاریها
و مسائل راهبردی باید در تعیین اولویت کمیسیونها مورد توجه قرار گیرد.
جهت اطالع ایشان و دیگر نمایندگان منتخب مردم باید عرض شود که هم
اکنون دو طرح ضد و نقیض در خصوص تامین اجتماعی در مجلس مطرح
است که بایستی مجلس محترم توجه داشته باشد که نتیجه و تاثیر تصویب
این دو طرح چیست و اثر تصویب آنها بر حیات و ممات سازمان چگونه میتواند
باشد .
طرح اول :که میتواند بصورت مسکنی یرای سازمان بوده و شرایط بهتری را
برای سازمان فراهم و نظام را از یک بحران همه گیر و سراسری فعال دور نگه دارد
طرحیاستکهباعنوان طرحتوانمندسازیوپایداریسازمانتامیناجتماعی
با امضای  34نماینده تقدیم هیات رئیسه شده  .بر اساس این طرح جریمه
کارفرمایان با شرایطی بخشیده خواهد شد ،فرمول تعیین حقوق بازنشستگی
تغییر خواهد کرد ،بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور دستخوش تغییر
خواهد شد ،سه جانبه گرایی در سازمان به شکل شورایعالی خواهد بود ،حق
بیمه های سهم دولت بطور سالیانه پرداخت خواهد شد ( البته تجربه سالها و
دهه های گذشته نشان میدهد تحقق این بند بعید بنظر میرسد )  ،سوابق بیمه
ای بیمه شدگان در بازه های زمانی مشخص به آنها اطالع رسانی خواهد شد.
طرح دوم :اما همزمان طرح دیگری با نام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان
دولت با امضای 39نفر از نمایندگان در دستور کار مجلس قرار دارد که براساس
آن برای کارکنان دولت سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی پنج سال کم و شرط
سنی هم حذف خواهد شد  .تمامی متخصصین و دلسوزان حوزه تامین
اجتماعی بر این باورند که تنها راه نجات تامین اجتماعی اجرای اصالحات
پارامتریک ( اصالحات قانونی )  ،اصالحات سیستمی و مهندسی مجدد
سیستمتامیناجتماعیخواهدبود.
اصالحاتپارامتریک(قانونی)
 -۱متناسبسازی سن بازنشستگی با امید به زندگی در شرایط فعلی
جامعه  -۲بازنگری در فرمول نحوه محاسبه مستمری -۳حرکت به سمت
یکسانسازی نرخ حق بیمه -۴حذف کلیه بازنشستگیهای پیش از موعد
-۵ممنوعیت هرگونه بازنشستگی بدون شرط سنی -۶تعدیل حداقل
مستمری در ماده  ۱۱۱قانون تامین اجتماعی  -۷بازنگری در شرایط ایجاد
ازکارافتادگیوبازمانده.
اصالحات سیستمی -۱بازنگری در ماهیت کسب و کار سازمان در قالب
نظامچندالیهتامیناجتماعی
مهندسیمجدد
-۱اصالح فرآیندها و بهبود روشها در نحوه ارائه خدمات سازمان -۲اصالح
سیستمهایمکانیزهبهمنظورتسریعدرانجامامور-۳ایجادوبهبودپایگاههای
اطالعاتی-۴بازنگری ،تنقیح و تاخیص بخشنامهها و دستورات اداری -۵ارتقا
بهره وری و سوددهی ذخایر و سرمایهگذاریها
سایر
-۱گسترش پوشش بیمهای-۲جلوگیری از فرار بیمهای-۳کاهش تدریجی
تعهداتدولت-۴اخذمطالباتمعوق
اینکمجلسوسازماندرمعرضآزمونیسختقرارگرفتهاند.فارغازشعارها
و رفتارهای سیاسی اینک بایستی در عمل ثابت نمود که با تصویب طرح اول
طرفدار سازمان و به تبع آن نظام تامین اجتماعی کشور هستیم و یا با تصویب
طرح دوم مقدمات فروپاشی تامین اجتماعی و به تبع آن زمینهسازی برای
ایجادبحرانهایاجتماعیوامنیتیخواهیمبود.
کارشناستامیناجتماعی
محمد حسن زدا*

ضرورتواقعیکردنتعرفههای
ساخت و ساز

استاندار قم گفت :ارائه تعریف درستی از اولویتها و اولویت دهی به موضوع واقعی
کردن تعرفه میتواند چالشهای موجود را برطرف کند تا شاهد وحدت و یکپارچگی
درسازماننظاممهندسیساختمانشویم.
بهرام سرمست ظهر دوشنبه در دیدار مهندس خرم رئیس سازمان نظام مهندسی
ساختمان کشور با اشاره به در اختیار قرار دادن مجموعه فرهنگی ورزشی خانه
مهندس جهت برپا کردن بیمارستان سیار ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت :این
اقدامسازماننظاممهندسیقمدرروزهایابتداییشیوعویروسکرونامنشأخدمات
خوبی به اهالی منطقه پردیسان بود .وی با اشاره به اینکه نهادهای مدنی و صنفی در
استان قم نقش و جایگاه مهمی دارند و در موضوع مدیریت کرونا در استان قم ،شاهد
همراهی و همافزایی نهادها ،دستگاهها و تشکلهای مختلف صنفی ،بسیجیان
و نیروهای جهادی بودیم ،افزود :بنای همه تصمیمات زمینه مبارزه با ویروس کرونا
در استان قم توجه به نظر کارشناسی و تخصصی مسئوالن حوزه سالمت بوده و در
حوزههای تخصصی باید تصمیمات به صورت تخصصی و با مشورت اهل فن آن
عرصه اتخاذ شود .استاندار قم با بیان اینکه مهندسان سرمایههای استانی و ملی به
شمار میروند ،بیان کرد :حمایت از جامعه مهندسی امری ضروری است و در قم نظر
ماایناستکهدرپروژههایمختلفعمرانیازظرفیتهایمهندسانبومیاستفاده
شود ،چرا که این امر موجب تقویت بخش اشتغال نیز خواهد شد .وی با اشاره به
ضرورت استقبال مسئوالن استان از اجرای پروژههایی همچون مجموعه فرهنگی
ورزشیخانهمهندسدرقمافزود:ایناقدامسازماننظاممهندسیساختماناستان
قم قابل تقدیر است و در این راستا تا آنجا که ممکن خواهد بود در کنار دستاندرکاران
پروژه خانه مهندس هستیم و دستورات الزم برای حل برخی از مشکالت نیز صادر
خواهد شد .سرمست با بیان اینکه استانداری قم از نظرات تخصصی مهندسان
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در کار گروههای مختلف استانی
به خصوص در بحث مدیریت بحران استفاده خواهیم کرد ،گفت :بارها به مسئوالن
تاکیدشدهکهمدیریتاستاندراختالفبینبخشخصوصیودولتی،طرفبخش
خصوصی خواهدبودومابراینمسئلهتاکیدداریمکهتشکلهایصنفی،تخصصی
و نهادهای مدنی زیربناهای توسعه جامعه هستند که باید از این تشکلها حمایت
و به دریافت نظرات آنان برای گرفتن تصمیمات مدیریتی توجه کرد .وی همچنین
افزود :ممکن است برخی از مسائل درون سازمانی ،همانند تعرفه خدمات مهندسی
در رشتههای مختلف اختالفاتی وجود داشته باشد که میبایست با تعریف درستی از
اولویتها و اولویت دهی به موضوع واقعی کردن تعرفه ،چالشهای موجود را برطرف
کرد تا شاهد وحدت و یکپارچگی در سازمان نظام مهندسی ساختمان باشیم.
استاندار قم گفت :در طرح اقدام ملی مسکن نیز مهندسان نقش مؤثری میتوانند
ایفا کنند و در استان قم به دنبال الحاق ۵۶۰هکتار به محدوده شهری قم هستیم که
در این خصوص دکتر اسالمی وزیر راه و شهرسازی قول مساعدی دادند که در صورت
تصویب نهایی آن شاهد اتفاقهای خوبی در قم خواهیم بود.
رییسدانشگاهعلومپزشکیقم:

میزانرعایتشیوهنامههایبهداشتیدر
نمازجمعه قم ۸۰درصد بود

رییسدانشگاهعلومپزشکیقمگفت:براساسگزارشهایکارشناسانبهداشت
و درمان مستقر در نمازجمعه هفته گذشته ،بیش از  ۸۰درصد مردم بهصورت کامل
شیوهنامههایبهداشتیرارعایتکردند.
محمدرضا قدیر در دیدار با آیتالله سید محمد سعیدی تولیت حرم حضرت
معصومه(س)ضمنابرازتاسفنسبتبهبرخیاظهارنظرهادرموردقم،افزود:بایداز
تمام نمازگزاران و مردم مومن و متدین قم به دلیل رعایت دستورالعملهای بهداشتی
تشکر کرد .وی اضافه کرد :حرم مطهر حضرت معصومه مصوبات ستاد ملی کرونا را
بهخوبی اجرا میکند و در بازدید میدانی  ۲ساعته که در روز شهادت از حرم مطهر
داشتم شاهد رعایت بیش از  ۷۵درصدی از سوی زائران بودم.
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اخبار

 شماره 5199ت و سوم 
سهشنبه -سیام دیماه  -1399سال بیس 



رئیس قوه قضاییه :

ترامپرفت،ترامپیسم
هم می رود

گزارشهای معطل مانده به هیچ وجه قابل قبول نیست

ترامپ یک پدیده نو در نظام سیاسی آمریکا بود .او
از علم سیاست بهره ای نداشت و نظریه پرداز نبود؛
اما به لحاظ رفتاری یک رویه سیاسی به نام «ترامپیسم» را در نظام بین الملل
مطرح کرد که دارای مشخصات زیر بود:
 -۱اصرار بر یکجانبه گرایی  -آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ در عرصه
بین المللی در صدد حفظ هژمونی آمریکا و ایجاد یک نظم مبتنی بر یکجانبه
گرائی بود .این رویکرد در زمانی دنبال می شد که اکثر قریب به اتفاق کشورهای
جهان برای حفظ حاکمیت ملی خود اهمیت قائل بوده و یک نظام چندقطبی
ومبتنیبریکجانبهگرائیرابرنمیتابیدند.هرکشوریبرایتامینمنافعخود،
طرفدارتعاملوهمکاریباجهانوپرهیزازجنگوخشونتبودوسیاستهای
جنگطلبانه و تهاجمی آمریکا را موجب ناامنی جهانی می دانست .شعار
انتخاباتی ترامپ ،رنگ و بویی از «بازگرداندن عظمت از دست رفته آمریکا»
داشت و ترامپیسم به دنبال تحقیر کشورهای دیگر و حتی متحدان کاخ سفید
برای احیای هژمونی آمریکا بود.
 -۲موازین ستیزی بین المللی  -ترامپ ،قوانین و موازین بین المللی را
مانع اصلی احیای عظمت آمریکا می دانست و ترامپیسم از محدودیت هایی
که مقررات بین المللی برای آمریکا ایجاد می کردند ،گریزان بود .آمریکا
در دوره ترامپ به راحتی از معاهده بینالمللی پاریس خارج شد و کاهش
گازهای گلخانهای و مبارزه با گرمایش زمین را تمسخر کرد .ترامپ با هر پیمان
بینالمللی که تامین منافع آمریکا را در اولویت قرار نمی داد ،مخالفت کرد .از
سازمانفرهنگی یونسکو خارجشد  ،کمیسیون حقوقبشرسازمان ملل متحد
را بدرود گفت و از توافق هسته ای با ایران(برجام) بیرون رفت .او برای تامین
منافعاسرائیلحتیقطعنامههایسازمانمللمتحدرانادیدهگرفتوسفارت
آمریکا را به بیت المقدس منتقل کرد .ترامپ طرح معامله بزرگ قرن که الحاق
سرزمین های کرانه باختری به رژیم صهیونیستی را دنبال می کرد را مطرح
کرد و بطور یکجانبه تعلق بلندی های جوالن به اسرائیل را پذیرفت .او با تمام
امکاناتازتروریسموبخصوصگروههایتکفیریهمچونداعشحمایتکرد
و در آخر هم دست ناپاک خود را به خون پاک قهرمان مبارزه با تروریسم شهید
سردار قاسم سلیمانی و شهید مهدی المهندس آلوده کرد . .ترامپیسم تمام
موازین بین المللی را برای تحقق منافع آمریکا نادیده گرفت و نه تنها متحدان
راهبردی خود را از دست داد بلکه سرعت انزوای کاخ سفید را بیشتر کرد.
 -۳اخالل در تجارت جهانی -ترامپیسم بیاعتبار کردن نهادهای تجاری
بینالمللی حتی سازمان تجارت جهانی را دنبال کرد و ایده رونق تجارت
آزاد با وضع تعرفه های یکجانبه با اخالل مواجه ساخت .نقش تجارت آزاد در
شکلگیری هژمونی آمریکا غیرقابل انکار بود و نقطه قوت دولتهای آمریکایی
تلقی میشد .اما دولت ترامپ با تخطی از قوانین تجارت آزاد ،وارد یک جنگ
تمامعیار اقتصادی با کشورهایی همچون چین و حتی متحدین اروپایی
خود شد .ترامپیسم در حوزه اقتصادی با طرفداری از سیاست حمایتگرای
خود از منافع اقتصادی آمریکا ،در مقابل قانون تجارت آزاد ایستاد و ترامپ،
قانون تجارت آزاد را «سر هم بندی» اعالم کرد .این در حالی بود که نخبگان
اقتصادی آمریکا ،به تضاد حفظ قدرت هژمونیک کشورشان با عدم پایبندی
در تعهد عملی به تجارت آزاد ،آگاه بودند و متحدان قبلی ایاالت متحده در
نظام سرمایهداری جهانی ،سعی در مهار یا شکست هژمونی اقتصادی آمریکا
داشتند.
صدور ترامپیسم -شاید ترامپ این خط را دنبال نمی کرد اما ویژگی های
رادیکالترامپیسم،خیلیسریعدرغربوحتیقارهآسیاگستردهشد.نتانیاهو
نخست وزیر رژیم صهیونیستی اولین مشتری ترامپیسم بود و سعی کرد در کنار
آمریک و در جهت منافع خود ،با موازین بین المللی مقابله کند .وقتی یونسکو،
یک روز را به نام فلسطین نامگذاری کرد ،رژیم صهیونیستی از این سازمان
خارج شد و ترامپ نیز در حمایت از اسرائیل ،یونسکو را ترک کرد .بوریس
جانسون نیز پس از دستیابی به قدرت در انگلیس ،مقلد ترامپ شد و با استبداد
در یاست داخلی و خارجی ،به نوعی ترامپیسم روی آورد .مخالفت با حضور
در اتحادیه اروپا و بی اعتنائی به مقررات جاری در این اتحادیه ،برگرفته از این
رویکرد جانسون بود .بن سلمان ولیعهد جوان و ناپخته عربستان نیز خیلی زود
به دام ترامپیسم افتاد .او که به عنوان یک گاو شیرده ،توسط ترامپ شکار شد
سعی کرد با تقلید از رئیس جمهور آمریکا ،سری در سرها در بیاورد .قتل و مثله
کردن عدنان کاشقچی در سرکنسولگری عربستان در استانبول آغاز «قانون
ستیزی» توسط عربستان و نادیده گرفتن موازین بین المللی برای ارتکاب جرم
بود .تجاوز به یمن و کشتار مردم و کودکان معصوم و ویران کردن همسایه سنتی
خود ،اقدام دیگر بن سلمان در مسیر تبدیل خود به یک ترامپ در جامعه عرب
بود .بن سلمان برخورد با مخالفان خود در عربستان را تشدید کرد تا توجه
جامعه جهانی را به خود معطوف کند و در بیاعتنایی به مقررات و موازین
بینالمللی ،برای حضور هیات ایرانی در نشست فوقالعاده  OICکارشکنی
کرد .در واقع او ادامه دهنده راه رئیسجمهور آمریکا شد که از اهرم ویزا برای
عدمحضوروزیرامورخارجهایراندرنیویورکاستفادهکردهبود.ولیعهدسعودی
می خواست خود را به عنوان ترامپ منطقه غرب آسیا مطرح کند و به همین
دلیل دست در دست نتانیاهو گذاشت و مسیر آشکارسازی ارتباطات رژیم
اشغالگر قدس را با اعراب مرتجع هموار کرد.
اما همانگونه که عمر ترامپ کوتاه بود عمر ترامپیسم هم طوالنی نخواهد
بود .ترامپ با اصرار بر یکجانبه گرائی ،ستیز با موازین بین المللی ،اختالل در
اقتصاد جهانی و مقابله با رسانه ها نه تنها نتوانست هژمونی آمریکا را احیا کند
و نه تنها خود بلکه ساختار سیاسی آمریکا و لیبرال دوکراسی را در معرض افول
و فروپاشی قرار داد .رفتارهای نژادپرستانه ترامپ بخصوص بعد از قتل جورج
فلوید نشان داد که اعتراض مردم آمریکا ،دیگر به کارگزاران و مسئولین کشور
نیست بلکه این ساختار سیاسی آمریکا بود که مورد هجمه و اعتراض مردم قرار
گرفت .افشاگری های غیرمتعارف نامزدهای احزاب جمهوریخواه و دموکرات
در دوره مبارزات انتخاباتی ،طرح موضوع تقلب در انتخابات و باالخره اشغال
کنگرهتوسطمردم،میخآخربهتابوتلیبرالدموکراسیومحصولظهورترامپ
وترامپیسمبود.
امروز مقلدین ترامپ نیز در مسیر سرنوشت او قرار گرفته اند .نتانیاهو در
سراشیبی سقوط واقع شده و منزوی تر از گذشته به دنبال گدایی رای برای
حضور در چهارمین انتخابات اسرائیل در طول دو سال گذشته است .طرح
معامله بزرگ قرن بی صاحب مانده و همانگونه که پیش بینی می شد ،عملی
نخواهد شد .محورمقاومت نیز آماده تر از گذشته به دنبال کوتاه کردن عمر رژیم
صهیونیستی و تحقق آرمان آزادی قدس شریف و فلسطین است.
بن سلمان با حالی پریشان به بدرقه ترامپ می رود در حالی که از سرمایه
گذاری صدها میلیارد دالری خود بر روی او ،طرفی نبسته و دستاوردی نداشته
است .شکست عربستان در ماجرای تحریم قطر و ناکامی ریاض در انزوای
ایران و محورمقاومت و مواجهه حکام سعودی با تنفر جهانی بخاطر تجاوز به
یمن و قتل کاشقچی ،همه نشان از شکست ترامپیسم در عربستان دارد .بن
جانسون هم در انگلیس اگرچه در میانه راه سعی کرد از ترامپ دوری جوید ولی
باز نتوانست سیاست های سیاسی و اقتصادی خود در اروپا را پیش برده و عدم
توفیق در مهار کرونا نیز بر ناکامی های او افزود.
ترامپیسم یک تفکر شکست خورده است .این پدیده زمانی ظاهر شد که
جهان در حال خداحافظی با یکجانبه گرایی است و همکاری و همکاری
میان کشورها ،بتدریج جای دیکتاتوری جهانی قدرت های بزرگ را می گیرد.
کسانی که با به قدرت رساندن ترامپ به دنبال احیای هژمونی آمریکا از طریق
قلدریواعمالدیکتاتوریجهانیبودند،بایدازپاسخدندانشکنیکهدریافت
کرده اند ،عبرت بگیرند .قطعا اگر بایدن یا دیگر روسای جمهور آینده آمریکا
هم بخواهند همچون ترامپ عمل کنند ،با واکنش جدی جامعه جهانی روبرو
خواهند شد .ترامپ یک ایدئولوگ سیاسی نبود و با عملکرد او ،ترامپیسم هم
به یک شیوه حکمرانی تبدیل نشد .همانگونه که مردم آمریکا ،ترامپ را قبول
نکردند جامعه جهانی نیز ترامپیسم را نخواهد پذیرفت .ترامپ رفت ،ترامپیسم
هم خواهد رفت و حرکت نظام بین الملل در مسیر مقابله با یکجانبه گرایی و
تاکیدبرهمکاریهایچندجانبهسرعتخواهدگرفت.
محسنپاکآیین*

رئیس قوه قضاییه با اشاره به روزهای پایانی سال جاری بر همت و تالش
مضاعف همکاران قضایی برای تسریع در رسیدگی دقیق به پرونده های معوقه و
دستورالعمل ها و بخشنامه های اخیرالصدور تأکید کرد و گفت :هیچ گونه اطاله
بالوجه در رسیدگی به پرونده ها و گزارش هایی که از گذشته مانده ،قابل پذیرش
نیست.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با
تسلیت ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ،کسب معرفت نسبت به
جایگاه و آموزه های آن حضرت را موجب سعادت دنیوی و اخروی انسان دانست.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) منشاء خیرات
و برکات برای بشریت است ،بر لزوم روایت حقیقی از زندگی آن حضرت و پرهیز
از روایت های اختالف افکن تأکید کرد و افزود :کسانی هستند که می خواهند
شخصیت حضرت زهرا (س) را طوری معرفی کنند که به جای ائتالف و وحدت و
یکپارچگی در جامعه اسالمی منشاء اختالف می شود.
رئیسیبرهمیناساسهشداردادکه«بایدمراقبروایتتفرقهافکنانهانگلیسی
با کمک دالرهای آمریکایی و خیالپردازی های هالیوودی دشمنان برای معرفی
شخصیت حضرت زهرا (س) و تبیین سیره اهل بیت(س) بود».
رئیس قوه قضاییه ،مکتب حضرت صدیقه طاهره (س) را بهترین الگوی نجات
بخش برای همه زنان و مردان دانست و تصریح کرد :زن نمونه هچون حضرت
فاطمه زهرا (س) شخصیتی خداخواه ،مردم دوست ،رکن رکین خانواده و جریان
ساز در جامعه است که در مسائل سیاسی و اجتماعی و دشمن شناسی و دشمن
ستیزی و ظلم ستیزی و والیتمداری و دفاع از حریم والیت نقش محوری دارد.
رئیسی از قرآن و انسان و عدالت و موال علی (ع) به عنوان چهار محور اساسی
سخنان و خطبه های حضرت فاطمه زهرا (س) یاد کرد و گفت :این موضوعات
برایاینکهیکانسانمکتبفاطمیرابیاموزدوبراساسآنزندگیسعادتمندی
داشته باشد ،کافی است.
رئیسقوهقضاییهباتأکیدبراینکهسبکزندگیفاطمیتضمینوتأمینحقوق
زنان است ،خاطرنشان کرد :بر اساس مکتب فاطمه زهرا (س) ،نگاه تفریطی که
زن را از شأن و منزلت اجتماعی محروم می کند و نگاه افراطی غربی که زن را به
عنوان یک کاال مطرح کند ،هر دو غلط است و ما هیچکدام را قبول نداریم.
دستگاه قضایی ،خود را موظف به دفاع از حقوق زنان میداند
رئیسی دفاع از حقوق زنان را وظیفه همه دستگاه ها در نظام اسالمی دانست و
با تأکید بر این که دستگاه قضایی نیز خود را موظف به صیانت از حقوق زنان می
داند ،تدوین الیحه ارتقاء کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را که سال
گذشته تهیه و به دولت ارائه شد ،نمونه ای از این اقدامات دانست.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تالش های شبانه
روزی و خالصانه کادر بهداشت و درمان در مقابله با بیماری کرونا ،از کاهش آمار

مبتالیان و قربانیان این ویروس منحوس در کشورمان ابراز خرسندی کرد و گفت:
زنان کشورمان همانطور که در ایام دفاع مقدس همپای مردان در میدان جهاد
بودند ،در این عرصه نیز نقش ویژه ای داشتند.
رئیسی همچنین از تالش ها برای تولید واکسن توسط متخصصان داخلی
نیز قدردانی کرد و افزود :این کار ارزشمند که در مرحله آزمایش های انسانی
قرار دارد ،می تواند جامعه را در برابر ویروس مصون کند .رئیس قوه قضاییه از
رزمایش عظیم موشکی و پهپادی اخیر نیروهای مسلح به عنوان یکی از اقدامات
انقالبی اقتدارآفرین برای کشور یاد کرد و گفت :در کنار این حرکت بزرگ ،حرکت
متخصصانایرانیدرتولیدواکسنکرونانیزمنبعدیگراقتدارآفرینیوتولیدقدرت
ً
برای کشور است که عصبانیت دشمن از آن کامال عیان است.
رئیسی اظهار داشت :وقتی بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در مسیر
تولیدواکسن حرکت کردند ،دشمن سخت عصبانی شدو این عصبانیت و خشم را
با تحریم این بنیاد و آستان قدس رضوی که در امور خیریه با این مجموعه همکاری
دارد بروز داد اما سخن ما با آنها همان سخن بلند شهید بهشتی است که عصبانی
باش و از این عصبانیت بمیر.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد :آستان قدس رضوی قبله گاه عاشقان امام
رضا (ع) از سراسر عالم و جایگاهی برای کسب معنویت و انسان سازی در جامعه
ماست و تحریم این موسسه عظیم معنوی که خدمتگزار مردم و کارش رسیدگی به
محرومان و مستضعفان است ،موجب تنفر هر چه بیشتر از آمریکا و صهیونیست
ها می شود.
رئیسیبرهمیناساسبهکسانیکهدرحوزههایمختلفدرکشورمشغولکار
و تالش هستند ،خاطرنشان کرد :آنچه برای کشور اقتدار می آفریند ،تولید قدرت
در همه بخش های تولیدی ،دفاعی ،علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی و دانش
بنیان است و دشمن از اقتدار ایران در این حوزه ها عصبانی است.
وی با بیان این که امروز برای همگان ثابت شده دشمنان کینه توز با تحریم های
خود اقتدار ملت ایران را هدف گرفته اند ،به دشمنان جمهوری اسالمی هم اعالم
کرد که ایران اسالمی یک لحظه از تولید قدرت در حوزه های مختلف غفلت نمی
کند و به این اقتدارآفرینی توسط مردان و زنان و جوانان و دانشمندان خود افتخار
می کند و خدا را بابت توفیقاتی که داشته ایم شاکریم.
لزوم رسیدگی فوری به شکایات و گزارش های مردمی
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روزهای پایانی سال
جاری بر همت و تالش مضاعف همکاران قضایی برای تسریع در رسیدگی دقیق
به پرونده های معوقه و دستورالعمل ها و بخشنامه های اخیرالصدور تأکید کرد
و گفت :هیچ گونه اطاله بالوجه در رسیدگی به پرونده ها و گزارش هایی که از
گذشتهمانده،قابلپذیرشنیست.
رئیسی با تأکید بر این که پرونده های معوقه در دادگستری ها و واحدهای
قضایی باید تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شوند ،سرعت را از عناصر مهم در
احقاق حق دانست اما در عین حال متذکر شد که «دقت در کار» نباید به خاطر
سرعت در رسیدگی به پرونده ها نادیده گرفته شود.
رئیسقوهقضاییهبرلزومرسیدگیفوریبهشکایاتوگزارشهایمردمیتأکید
کرد و اظهار داشت :هر شکایتی که به کالنتری یا دادسرا می شود ،به محض
وصول باید به مقام مسئول ارجاع شود تا رسیدگی به آن آغاز شود و حتی یک روز
همنبایدمعطلبماند.
رئیسی انجام کار به موقع هم وظیفه قانونی است و هم موجب افزایش اعتماد
ً
عمومی می شود ،یادآور شد :اخیرا گزارش هایی شده و بررسی هایی صورت
گرفته که حکایت از این دارد برخی گزارش ها در کارتابل های الکترونیک برخی
مراجع مانده و شکایات مردمی با تأخیر ارجاع می شود که باید نظارت صورت
گیرد و تذکر جدی داده شود؛ هیچ شکایت و گزارشی نباید در کارتابل ها بماند و
مشمول مرور زمان شود.

واکنش شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به اظهارات اخیر سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا :

از مردم قم دلجویی شود

روابطعمومیشورایسیاستگذاریائمهجمعهکشوردراطالعیهایدربارهاظهارات
اخیر سخنگویستاد ملی مبارزهبا کروناوبرگزارینمازجمعه در شهر مقدسقم اعالم
کرد :انتظار میرود به شکل مقتضی ،از امام جمعه قم ،ستاد نماز جمعه و نمازگزاران
فهیم این شهر مقدس دلجویی شود و در عین حال ،از ادامه تذکرهای مشفقانه و
اعمال نظارت صحیح و اخالق مدار بر این مراسم عبادی – سیاسی دریغ نشود تا به
فضل الهی بهرهمندی مشتاقان و مؤمنان از فیوضات بینظیر آن مستدام باشد.
به گزارش روابط عمومی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در این اطالعیه
درخصوص اظهارات اخیر سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و برگزاری نماز جمعه در
شهر مقدس قم با تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(سالم الله علیها)
تصریح کرد :به استحضار مردم شریف و اصحاب رسانه میرسانیم؛ در آخرین جلسه
ستاد ملی مبارزه با کرونا که با حضور رییس جمهوری برگزار شد ،علیرضا رییسی
سخنگوی ستاد ،با اشاره به برگزاری مراسم نمازجمعه این شهر ،که پس از  ۲۴هفته
ً
تعطیلی ،در شرایط آبی برگزار شد ،تعابیری بهکار برد که احتماال براساس گزارشهای
غیردقیق ارائه شده به وی بوده است.
این اطالعیه افزود :نهاد نماز جمعه ،با درک فشار سنگین جسمی و روحی که
عزیزان فعال در خط مقدم جبهه مبارزه با کرونا متحمل میشوند و نگرانی جدی که
برایانداز طغیان مجدد بیماری در صورت عادی انگاری و بیاحتیاطی وجود دارد،
هرچند ادبیات مورد استفاده را دور از شأن کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسالمی
میداند ،برای آقای رییسی آرزوی توفیق روزافزون دارد و در ادامه همکاری نزدیک و
جدی با نظام سالمت ،با احساس خوب و تعامل برادرانه ،بر اجرای دقیق پروتکلها و
مصوبههایابالغیاهتمامخواهدداشت.
روابط عمومی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور عنوان کرد :در عین حال،
برای تنویر افکار عمومی ،ذکر چند نکته کوتاه را الزم میدانیم.
ایناطالعیهافزود:نهادنمازجمعه،ازابتدایهمهگیریویروسکرونا،بهاذعانوزیر
بهداشت ،در رتبه اول همکاری با ستاد ملی مبارزه با کرونا بوده و با یک بررسی ساده،
میتوانمشاهدهکردکهنمودارتعطیلیواقامهمجددقریببه ۹۰۰پایگاهنمازجمعه
در اقصی نقاط کشور ،از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ،با فراز و فرود بیماری کووید  ۱۹و
رنگبندی و تدابیر و مصوبات اعالمی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا ،انطباق کامل
دارد و ائمه جمعه معزز کشور ،به تأسی از سیره و خط مشی بدون مسامحه رهبر معظم
انقالب اسالمی (مدظله العالی) و بر اساس منطق عقالنی حاکم بر شرع مقدس،
صیانت از سالمتی مردم عزیزمان را مقدم بر برنامهها و اولویت اول در جهاد فرهنگی
خودمیدانند.
روابطعمومیشورایسیاستگذاریائمهجمعهکشورتصریحکرد:روندرعایتدقیق
و افتخارآمیز پروتکلهای بهداشتی در پایگاههای نماز جمعهای که از سوی ستاد ملی
مقابله با کرونا ،مجوز اقامه مجدد دریافت کردند ،در مقطع زمانی پیش از آغاز پیک
دوم ،چنان اطمینان بخش شد که وزیر بهداشت را به این جمعبندی رساند که حتی

در مناطق قرمز هم با تدوین پروتکلهای سختگیرانهتر ،امکان ادامه اقامه نماز جمعه
وجود دارد و این تشخیص در رسانهها منعکس شد ،هرچند که با شروع پیک دوم،
اجراییسازی این امر ،به درستی مصلحت دانسته نشد.
این اطالعیه خاطرنشان کرد :واقعیت این است که نمازجمعه شهر مقدس قم،
ً
براساس مجوز صادر شده ،میتوانست زودتر و در وضعیت زرد برگزار شود و صرفا
مالحظات و احتیاط قابل تحسین امام جمعه قم بود که تا آبی شدن وضعیت ،اقامه
نماز را به تأخیر انداخت.
روابط عمومی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور اظهارکرد :همچنین،
گزارشهای تصویری که در حجم وسیعی در رسانهها منتشر شده است و مشاهدات
میدانی نشان میدهد که رعایت پروتکلها ،استفاده از ماسک ،ضدعفونی مصلی
پیش از آغاز مراسم ،باز بودن پنجرهها و تهویه مناسب ،با وجود سقف بلند مصالی قم
و کنترل نمازگزاران با دستگاه تبسنج و استفاده از سقف  ۵۰درصد ظرفیت مصلی
و سایر موارد ابالغی ،با دقت باال صورت پذیرفته و فاصلهگذاری اجتماعی ،به وضوح
مورد اهتمام بوده است.
این اطالعیه افزود :همچنین برای کوتاه شدن زمان برگزاری ،از اجرای برنامه قبل و
بعد از اقامه نماز خودداری شده است .باالخره اینکه امام جمعه در آغاز خطبه خود،
ضمن قدردانی از مجاهدت مدافعان سالمت ،به تفصیل ،ضرورت رعایت پروتکلها از
سوی مردم نجیب و شریف را تبیین کردهاند.
روابط عمومی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور یادآور شد :از وزیر بهداشت
و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا که خود از چهرههای خدوم و زحمتکش و مؤثر
میداندفاعازسالمتمردممحسوبمیشونداستدعاداریم ،تصاویرنمازجمعهاخیر
شهرمقدسقمومیزانرعایتپروتکلهایبهداشتیرابامراجعهبهپایگاهمجازینهاد
نماز جمعه ،به نشانی www.ejna.ir :مالحظه کرده و قضاوت کنند که آیا آنچه که با
همت و تدبیر امام جمعه و ستاد نماز جمعه قم صورت پذیرفته است ،مستحق تعابیر
بکار برده شده بوده است؟
این اطالعیه افزود :البته مدعی نبوده و نیستیم که آنچه انجام شده بینقص است،
بدون تردید در اجتماع اقشار مختلف مردم ،ممکن است مشکالتی خارج از اراده رخ
دهدکهباتذکرمشفقانهوتعاوندینیوخداپسندانهمسیربهبودوارتقاءراطیخواهد
کرد.
روابط عمومی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور تصریح کرد :انتظار میرود به
شکل مقتضی ،از امام جمعه قم ،ستاد نماز جمعه و نمازگزاران فهیم این شهر مقدس
دلجویی شود و در عین حال ،از ادامه تذکرهای مشفقانه و اعمال نظارت صحیح و
اخالق مدار بر این مراسم عبادی – سیاسی دریغ نشود تا به فضل الهی بهرهمندی
مشتاقان و مؤمنان از فیوضات بینظیر آن مستدام باشد و تأمین اقتضائات حفظ
سالمت معنوی شهروندان مکرم ،همچون سالمت جسمی ایشان ،در کانون اهتمام
تصمیمگیرانارجمندقرارداشتهباشد.

وزیربهداشت:

برگزاریمراسمبدونپروتکلبهداشتیمصیبتمضاعفایجادمیکند

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گفت :برگزاری مراسم و آئینها با زیرپا گذاشتن
شیوهنامههای بهداشتی ،برای ما مصیبت مضاعف
ایجاد میکند ،به این معنا که این همه دستاورد
درخشان در مدیریت بیماری و همهگیری را به
قربانگاه میبرد .سعید نمکی روز دوشنبه در بیست
وپنجمین جلسه قرارگاه تامین دارو و تجهیزات
پزشکی که در تاالر حوزه وزارتی وزارت بهداشت
برگزار شد ،ضمن تاکید بر استمرار رعایت پروتکل
های بهداشتی در همه مراسم و مناسبت ها افزود:
رعایت پروتکل های بهداشتی باید با جدیت ،دقت

و به صورت مستمر دنبال شود ،عادی پنداری در
شرایطی که سیستم بهداشت و درمان به صورت
شبانه روزی نهایت تالش خود را کرده تا آمار ابتال
و فوتی ها را پایین بیاورد ،قطعا دوباره ما را به شرایط
خطرناک همه گیری کرونا باز می گرداند .وی ادامه
داد :برگزاری مراسم و آئین ها با زیرپا گذاشتن شیوه
نامههایبهداشتی،برایمامصیبتمضاعفایجاد
میکند،بهاینمعناکهاینهمهدستاورددرخشاندر
مدیریت بیماری و همه گیری را به قربانگاه می برد.
وزیر بهداشت با اشاره به توفیق نظام سالمت در
تامین بهینه داروی مورد نیاز مردم در سخت ترین

شرایط ،بسیاری از این موفقیت ها را محصول
رویکرد قرارگاه مدیریت دارو و تجهیزات پزشکی،
دانست .نمکی ضمن تاکید بر تولید داخل و تکیه
بر دانش دانشمندان داخلی ،بر نقش موثر قرارگاه
تامین دارو و تجهیزات پزشکی در هماهنگی و
مدیریت بخش دارو و تجهیزات پزشکی تاکید کرد.
وی در ادامه بر ضرورت تسریع راه اندازی تخت
های بیمارستانی در دست ساخت و آمادگی
سیستم بهداشت و درمان برای مواجهه با پیک های
بعدی کرونا و تخصیص منابع مالی الزم برای این
منظور،تاکیدکرد.

از سوی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور؛

شعار محوری و عناوین ایام الله دهه فجر
اعالم شد

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور با اعالم عناوین ایامالله
دهه فجر گفت :شعار محوری امسال «انقالب اسالمی ،بالنده و مقتدر ،چون کوه
استوار»است.
نصرت الله لطفی روز دوشنبه گفت :بزرگداشت ایام الله دههفجر به مثابه عید
اسالمی بزرگ با حضور آگاهانه و پرشور آحاد امت حزب الله متدین ،فهیم و با
بصیرت در صحنه و نقش آفرینی مردمی همانند دیگر مراسم و اعیاد مذهبی آثار
و برکاتی بس گرانبها و ارزشمندی را در زنده نگه داشتن روحیه انقالبی و ایجاد
ً
انگیزه مضاعف ،انسجام و خودباوری در بین نیروهای متدین انقالبی و متقابال
ایجاد یأس و شکست توطئههای نظام سلطه و در رأس آن آمریکای جهانخوار را
در پی خواهد داشت.
وی یکی از ویژگی های دهه فجر امسال را تقارن با سالروز والدت حضرت فاطمه
(س) و امام خمینی (ره) دانست و افزود :از جمله اقدامات و برنامه ریزیهای
صورت گرفته در شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ،تعیین شعار محوری ایام
الله دهه مبارک فجر در چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
است که با در نظر گرفتن رشد پیشرفت و ترقیهای افتخارآمیز نهضت الهی
احیاگر اسالم ناب محمدی (ص) ،حضرت امام خمینی (ره)  ،شعار محوری ایام
الله فجر سال جاری عبارت خواهد بود «انقالب اسالمی ،بالنده و مقتدر ،چون
کوهاستوار».
لطفی افزود :از همین منظر ،اقدام بعدی تعیین عناوین اختصاصی ایام الله
دهه فجر از  ۱۲تا  ۲۲بهمن بر مبنای اهداف ،سیاست ها و راهبردهای چهل
و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی به منظور محور و چارچوب
فعالیتهای هر روز از ایام در حوزه تبیین ،مراسم  ،بیان دستاوردها  ،روشنگری و
پاسخ به شبهات و فعالیتهای میدانی است.
به گفته قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی یکشنبه  ۱۲بهمن
روز انقالب اسالمی ،امام خمینی (ره) ،عبدصالح خدا ،احیاگر اسالم ناب
محمدی (ص) نام گرفته و برای دوشنبه ۱۳بهمن شعار انقالب اسالمی ،عدالت
اجتماعی ،اقتصادمقاومتی،جهشتولیدتعیینشدهاست.
وی افزود :سه شنبه  ۱۴بهمن مزین به شعار انقالب اسالمی  ،جوان ایرانی،
امید و خودباوری ،پیشرفت علمی شده و برای چهارشنبه ۱۵بهمن شعار انقالب
اسالمی ،سیره فاطمی ،منزلت زن ،سبک زندگی ایرانی ـ اسالمی انتخاب شده
است.
لطفی ادامه داد :پنجشنبه  ۱۶بهمن انقالب اسالمی ،مجاهدت انقالبی،
کرامت انسانی ،ایثار و شهادت طلبی نام گرفته و شعار جمعه  ۱۷بهمن انقالب
اسالمی ،قرآن و معنویت ،وحدت اسالمی ،آمادگی برای طلوع خورشید والیت
عظمی (عج) است .شنبه ۱۸بهمن انقالب اسالمی ،بیانیه گام دوم انقالب ،امت
والیی،تمدننویناسالمیویکشنبه ۱۹بهمنبهشعارانقالباسالمی،نیروهای
مسلح جهادی ،اقتدار و صالبت ،امنیت پایدار مزین شده است.
وی دوشنبه  ۲۰بهمن را روز انقالب اسالمی  ،بسیج فداکار ،خدمت مؤمنانه،
مدافعان سالمت عنوان کرد و افزود :سه شنبه  ۲۱بهمن روز انقالب اسالمی،
مکتب شهید سلیمانی ،جبهه مقاومت ،استکبارستیزی است و چهارشنبه ۲۲
بهمن نیز به عنوان انقالب اسالمی ،یوم الله  ۲۲بهمن ،عید بزرگ اسالمی ،
سرآغاز حکومت الله بر جهان تعیین شده است.
سرلشکرباقری:

برای خنثی شدن تحریمها باید در همه
زمینههاقویباشیم

رییسستادکلنیروهایمسلحگفت:اگرمیخواهیمتحریمهاخنثیشودباید
درهمهزمینههایسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگیودفاعیقویباشیم.
سرلشکر پاسدار «محمد باقری» روز دوشنبه در همایش سراسری مدیران بنیاد
حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس،
با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) اظهارکرد :یکی از مهمترین درسهای
دفاع مقدس ضرورت قدرت یابی ملت و نیروهای مسلح است .فرمانده کل معظم
قوا بارها بر این مساله تاکید دارد .انتظار این که استکبار روحیه و راهبرد خود را
تغییر دهد انتظاری کامال پوچ و بیهوده و عبث است.
وی با بیان این که مسوولیت ما در نیروهای مسلح در بخش دفاع است گفت:
البته تا حدی که به دفاع ما لطمه نخورد و در قانون اساسی هم آمده و مشی ما
هم هست به سایر ابعاد و بخش های کشور کمک می کنیم اما اصل کار ما دفاع
و امنیت است .ما حق نداریم در سایر ابعاد آنقدر افراط کنیم که کار اصلی ما
فراموششود.
سرلشکر باقری یادآور شد :در یک دوره ای نیروهای مسلح با نیت خیر وارد
حوزه اقتصاد شدند که به مسایل اقتصادی کشور کمک کنند اگر افراطی در آن
صورت بگیرد که ما در بخش دفاع لطمه ببینیم که ما مجاز به این نیستیم .برای
رفع مشکالت به اقتصاد ،سیاست ،اجتماع  ،فرهنگ و فضای مجازی کمک
و همراهی می کنیم که البته در بخشی از ماموریت هایمان در این حوزه ها در
بسیج،نیرویانتظامیونیروهایمسلحمسوولیتهاییداریمامااصلمسوولیت
ما دفاع و امنیت کشور است.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این که در مساله قوی شدن در امر دفاع
همه شاهد هستند که نیروهای مسلح چگونه تالش می کنند و صنعت دفاعی
که از دفاع مقدس آغاز شده است به جاهای اساسی رسیده است گفت :در دو
سالی که آمریکای جنایتکار عهدشکنی کرد و راهبرد فشار حداکثری و خروج از
برجام را در پیش گرفت و تمام تعهدات را کنار گذاشت و اینقدر آزار و اذیت کرد
ملت ایران نیز راهبرد مقاومت حداکثری را در پیش گرفت و اقدامات اساسی در
دوسال گذشته صورت گرفت
وی با تاکید بر این که در مقطع  ۲۰روز اخیر تهدیداتی که این رژیم جمهور
ورشکسته آمریکا و محتمل بود با کم عقلی او ما او را جدی گرفتیم افزود :نیروی
مسلحی که اقتدار ،ابتکار و چابکی دارد بدون اینکه در طرحهای ما باشد ،ظرف
 ۲۰روز اخیر ۱۰رزمایش تخصصی در کشور اتفاق افتاد همانند عملیات کربالی
 ۵هیچ قرار نبود که عملیات شود و به آن مشکلی که در عملیات کربالیی چهار
پیش آمد باال فاصله کربالی پنج اتفاق افتاد .درست زمانی که نظام و فرماندهی
معظم کل قوا تصمیم گرفتند آمادگی نیروهای مسلح در اوج باشد و این اقتدار و
آمادگی دفاعی برای دلگرمی به ملت ایران و همچنین نمایش بازدارندگی برای
جهانیان به نمایش گذاشته شود به سرعت این اتفاق افتاد.
محمدجوادظریف:

اقدامات دولت ترامپ اثری در اراده ایران
نمیگذارد
وزیر امور خارجه گفت :ایران نه به دنبال تنش و نه جنگ است و اقدامات دولت
در حال خروج ترامپ ،اثری بر اراده مردم ایران نمیگذارد.
جواد ظریف عصر روز دوشنبه در حاشیه نشست کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی با تشریح مباحث مطرح شده در این نشست در خصوص
اقدامات دستگاه دیپلماسی در پیگیری مقابله با آمران و عامالن شهادت سردار
سلیمانیاظهارکرد:وزارتخارجهدرسطحبینالمللیودوجانبه،پیگیریهای
حقوقی در داخل ایران و همچنین عراق انجام داده است که گزارش آن به
نمایندگانارائهشد.
وزیر امور خارجه همچنین در واکنش به تحرکات ترامپ علیه ایران در روزهای
پایانی دولتش تصریح کرد :ایران نه به دنبال تنش و نه جنگ است ،اما اقدامات
دولت مفتضح در حال خروج ترامپ اثری بر اراده مردم ایران نمیگذارد.
ظریف خاطرنشان کرد :اگر کسی قصد تجاوز به ایران را داشته باشد باید سوابق
تجاوزهای پیشین را در نظر بگیرد ،اما فکر میکنم در یکی دو روز باقی مانده از
عمر دولت ترامپ ،بازدارندگی ما به خوبی عمل میکند.
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رفع مشکالت تنفسی توسط درمانهای خانگی با عسل؛

عسل برای سالمت دستگاه تنفسی

عسل خواص مفیدی برای سالمتی ما دارد .اگر از مشکالت تنفسی رنج میبرید،
این داروهای خانگی تهیه شده با عسل را امتحان کنید.
ً
مشکالت تنفسی نسبتا شایع است .اصلیترین آنها سرفه ،آنفلوانزا،
سرماخوردگی ،التهاب لوزه و خلط است .اگر به طور مکرر از اینها رنج میبرید ،باید
بدانید که میتوانید از عسل برای مراقبت از سالمت تنفسی خود استفاده کنید.
از این داروهای خانگی با عسل میتوان به همراه داروهایی که پزشک برای شما
ً
تجویز کرده استفاده کرد .احتماال تا اآلن هم یکی از اقوام نزدیک شما برای کمک به
مراقبتازسالمتتنفسیتانیکدارویبرپایهیعسلپیشنهادکردهاست.اینبه
دلیل واقعیتی است که نشان داده شده عسل غذایی است که دارای خواص مفید
بسیار زیادی برای سالمت انسان است.
در حقیقت ،چندین مطالعه وجود دارد که نشان میدهد یکی از بهترین
ویژگیهای عسل ،پتانسیل آنتیاکسیدانی آن است .با این حال ،مزایای آن فقط به
اینجامحدودنمیشود؛بهطورمثالیکمطالعهکهتوسطمحققانانگلیسیانجام
شد نشان داد عسل برای کاهش عالئم عفونت دستگاه تنفسی فوقانی ،بهویژه
سرفه،ازمراقبتهایمعمولبهترعملمیکند.
در این مطالعه که در ژورنال  BMJ Evidence Based Medicineمنتشر شد،
مراقبتهایمعمولشاملآنتیهیستامینها،خلطآورها،سرکوبکنندههایسرفه
و مسکنها بود.
محققان تأکید کردند که عسل یک جایگزین در دسترس و ارزان برای
آنتیبیوتیکهاستوپیشنهادکردندکهبهطوربالقوهمیتواندبهتالشبرایکاهش
گسترشمقاومتضدمیکروبیکمککند.
در این مطالعه که بر روی  1761شرکت کننده انجام شد ،مشخص شد عسل در
کاهش دفعات سرفه و شدت آن تأثیر بیشتری از دیگر داروها و مراقبتها داشت.
عالوه بر این ،این دو مطالعه نشان داد که عالئم در بین کسانی که با عسل درمان
میشوند یک تا دو روز کمتر از کسانی که با داروهای معمول درمان میشوند ،طول
میکشد.
یکی دیگر از فواید استفاده از عسل به جای داروهای معمول دیگر این است که
عسل عوارض جانبی آنها را ندارد و از ایجاد مقاومت آنتیبیوتیکی که مشکل شایع

فقر ویتامین  Kو  ۷عالمت پنهان آن
در بدن!

این دوران است نیز جلوگیری میکند.
فوایدعسل
استفاده از عسل برای کمک به سالمت دستگاه تنفسی (و بقیه اعضای بدنتان)،
حتی توسط پزشکان هم بسیار توصیه میشود .برای درک جزئیات بیشتر ،بیایید به
ارزش دارویی آن نگاهی بیندازیم:
• منبع طبیعی آنتیاکسیدانهاست :این بدان معناست که به سالم ماندن
سلولها کمک میکند و به نوبه خود به کندی تجزیه سلولها و جلوگیری از پیری
زودرس کمک میکند.
• پاسخ سیستم ایمنی بدن ،که به مبارزه با بیماریها کمک میکند ،را بهبود
میبخشد :اگر مستعد مشکالت تنفسی هستید و یا در این مورد بدنتان ضعیف
است ،مصرف بیشتر عسل میتواند به شما کمک کند (البته با رعایت اعتدال).
• عسل یک ضدعفونیکننده عالی است :مشخص شده است عسل دارای
ظرفیت میکروبی است که از رشد قارچها و باکتریها جلوگیری میکند.
البته انتخاب عسل ارگانیک که حاوی مواد قندی و نگهدارنده نباشد بسیار مهم
است .در این صورت ،شما محصولی با کیفیت و بسیار سالم نسبت به گزینههای
تجاری مصرف خواهید کرد که خواص ذکر شده را خواهد داشت.
در ادامه در مورد دستورالعملهای 5درمان خانگی با عسل بحث خواهیم کرد که
ً
سالمت دستگاه تنفسی شما را بهبود میبخشد و احتماال برای شما مفید خواهند
بود.
آب با عسل
ایناولیندارویخانگیماباعسلاستکهبهسالمتتنفسکمکمیکند.تهیه
آن بسیار آسان است و به شما این امکان را میدهد که از تمام خواص این مادهی
غذاییعالیبهرهمندشوید.
موادتشکیلدهنده
•  2قاشق غذاخوری عسل ( 20گرم)
• 3فنجان آب ( 300میلیلیتر)
• آب یک عدد لیمو ( 30گرم)
آمادهسازی

• آب را در ظرفی بریزید و بگذارید به جوش آید.
• وقتی به نقطه جوش رسید ،حرارت را خاموش کنید و بگذارید حدود  3دقیقه
در همان حال بماند.
• سپس 2قاشق غذاخوری عسل به آن اضافه کنید.
• در نهایت فراموش نکنید که برشهای لیمو یا آب آن (که به صورت تازه فشرده
شده است) را به آن اضافه کنید.
شربتعسلبالیمو
راهحل دیگر استفاده از عسل برای مراقبت از سالمت سیستم تنفسی شما تهیه
شربت عسل با لیمو است .همانطور که میبینید ،لیمو یک مکمل مهم برای عسل
است زیرا دارای خواص ضد باکتری عالی میباشد.
موادتشکیلدهنده
•  2قاشق چایخوری عسل ( 10گرم)
• آب نصف عدد لیمو ( 15میلیلیتر)
آمادهسازی
• دو قاشق غذاخوری عسل را در یک کاسه بریزید.
• آب نصف لیمو را فشرده و درون آن بریزید.
• ظرف را به مدت  20تا  30ثانیه در ماکروویو قرار دهید.
• آن را در حالی که هنوز داغ است با قاشق غذا بخورید.
داروی سیر و عسل
مانند روشهای درمانی قبلی ،عسل عنصر اصلی این درمان خواهد بود ،اما
سیر را هم به آن اضافه میکنیم .این ماده جدید چه کمکی میکند؟ خواص
ضدعفونیکننده آن کمک میکند تا به طور مؤثرتری با مشکالت تنفسی مبارزه
کنید.
موادتشکیلدهنده
•  10حبه سیر
• دوسوم فنجان عسل ( 350گرم)
• آب یک عدد لیمو ( 30گرم)
آمادهسازی
• حبههای سیر را پوست بگیرید ،آنها را به صورت ورقهای برش داده و در یک
ظرف شیشهای تمیز و خالی قرار دهید.
•  350گرم عسل و آب یک لیمو را به آن اضافه کنید.
• ظرف را ببندید و اجازه دهید یک هفته با هم بمانند.
• بعد از یک هفته ،روزی یک قاشق چایخوری از آن را با معده خالی میل کنید.
استفاده از عسل در مبتالیان به آسم
عسلبادانههایشنبلیلهوآبزنجبیل:دانههایشنبلیلهرایکشببخیسانیدو
صبح آنها را به همراه آب زنجبیل و چند قطره عسل به یک فنجان آب اضافه کنید.
این نوشیدنی باعث سمزدایی از ریهها و پاکسازی مخاط میشود که در نتیجه
خطر حمالت آسم را کاهش میدهد.
عسل و زردچوبه :این روش قدیمی مخلوط کردن عسل و زردچوبه با هم که به
نام مکمل زردچوبه معروف است میتواند به شما در مبارزه با نفسنفس زدن کمک
کند .این مخلوط را دو بار در روز مصرف کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.
همانطور که میبینید ،ساخت همه این روشهای درمانی با عسل برای مراقبت
ً
از سالمت تنفس آسان است .کدام یک را قبال امتحان کردهاید یا با آنها آشنایی
دارید؟ در صورت سرفه ،سرماخوردگی ،خلط یا خارش گلو ،شما را تشویق میکنیم
که این روشهای درمانی را امتحان کنید .آنها به شما آرامش میدهند و به شما
کمکمیکننداحساسبهتریداشتهباشید.

 توصیه برای ورزش در آلودگی هوا

چطور عالئم ریفالکس را قبل از خواب
شبانهکنترلکنیم؟

عالئم ریفالکس معموال از قفسه سینه شروع می شود و ممکن است به گلو
نیز گسترش یابد .این ناراحتی اغلب هنگام شب رخ می دهد.
اگر شما هم به این عارضه مبتال می شوید ،بدانید که تنها نیستید :بیش از
 ۷۰درصد از افراد مبتال به ریفالکس معده هستند و ممکن است از درجاتی از
سوزش سر دل هنگام شب رنج ببرند.
سوزش سر دل در صورت عدم درمان می تواند منجر به بروز اختالالت خواب
و بروز خستگی در روز شود .با این حال پیشنهادهایی برای کاهش عالئم این
عارضه وجود دارد:
مصرف زودهنگام وعده شام :برای جلوگیری از سوزش سر دل ،حداقل
سه ساعت قبل از خواب وعده شام را میل کنید تا بدن تان زمان زیادی را برای
هضمغذاداشتهباشد.البتهپیشنهاددیگرایناستکهباالفاصلهبعدازصرف
شام ،نخوابید و چندین قدم پیاده روی کنید.
مصرف مواد غذایی کم چرب :چربی زیاد ،آهسته تر از پروتئین یا
کربوهیدرات از معده خارج می شود .یک شام معمولی باید حدود ۶۰۰کالری
به بدن شما برساند و میزان چربی آن تنها  ۱۳تا  ۱۶گرم باشد .عالوه بر این
محدود کردن مصرف چربی خود راهی برای کنترل وزن است .چون افزایش
وزن در ابتال به سوزش سر دل نقش زیادی دارد.
دوری از استرس :داشتن استرس باعث سوزش معده و فهمیدن آن می
شود .ممکن است دچار برگشت اسید معده به طور خفیف باشید و اصال
متوجه این برگشت اسید نباشید ،ولی استرس آن را برای شما واضح می کند.
می توانید با کم کردن استرس و تغییر شیوه زندگی ،از برگشت اسید معده
جلوگیریکنید.
خوابیدن به سمت چپ :برای جلوگیری از سوزش سر دل در شب هنگام،
به سمت چپ بخوابید چون خوابیدن به سمت راست عالئم شما را بدتر می
کند .از چند بالش یا کوسن برای نگه داشتن خود در این حالت در طول شب
استفادهکنید.
سر خود را باال نگه دارید :موقع خواب ۱۰ ،تا  ۱۲سانتیمتر سر خود را باال
ببرید تا از برگشت اسید معده به مری جلوگیری گردد.
انتخاب لباس های راحت :استفاده از لباس های خیلی تنگ سوزش سر
دل هنگام شب را بدتر می کند و آن هم با افزایش فشار بر روی شکم .انتخاب
یک لباس سبک و گشاد در تمام طول شب برای پیشگیری از این عارضه مهم
است.
صرفنظرکردنازقهوه:نوشیدنیهایگازدارکهعاملایجادنفخهستند،
الکل که باعث آزاد شدن اسفنکتر می گردد ،تمام نوشیدنی های حاوی
کافئین (قهوه ،چای ،کوکاکوال) ،نعناع ،مرکبات و غیره باید برای جلوگیری از
سوزش سر دل در هنگام شب ،کنار گذاشته شوند .در عوض برای به تعویق
انداختن بازگشت اسید معده ،یک لیوان بزرگ آب بنوشید .پرهیز از سیگار نیز
مهم است چون ممکن است سیگار کشیدن باعث ترشح بیشتر اسید معده و
شل شدن و باز ماندن اسفنگتر تحتانی مری می شود.
دقت در انتخاب زمان ورزش :ورزش برای سالمت عمومی بدن خوب
است ،اما اگر بعد از غذا خوردن ،ورزش کنید ،عالئم سوزش معده شروع شده
و باعث برگشت اسید معده به مری می شود .اگر شما مستعد سوزش معده
هستید ،ورزش هایی مانند دراز و نشست را زیاد انجام ندهید ،زیرا این ورزش
ها مثل لباس تنگ ،باعث افزایش فشار بر شکم می شوند.

صبحانهنخوردنچهتبعاتیبرایسالمتی
شما دارد؟

فقر ویتامین کا تقریبا در  ۳۱درصد از بزرگساالن دیده می شود .فقر ناشی از
این وتیامین بر استخوان ها ،مفاصل و قلب تاثیر می گذارد.
دو نوع ویتامینK۱وK۲شناخته شده است .ویتامین K۱نقش مهمی در
لخته شدن خون دارد در حالی که نوع دوم برای سالمت استخوان ها ،تنظیم
رشد سلولی و جلوگیری از کلسیفیکاسیون شریان ها موثر است.
برای جلوگیری از کمبود این ویتامین ،توصیه می شود بزرگساالن به میزان
کافی سبزیجات تیره رنگ مانند کلم بروکلی ،کاهو و اسفناج ،کدو و آب انار
مصرف کنند .این غذاها سرشار از ویتامین K۱هستند .اما گوشت مرغ ،جگر
و تخم مرغ سرشار از ویتامین K۲هستند.
ویتامین کا یک ویتامین محلول در چربی است بنابراین بهتر است با غذاهای
حاوی چربی های سالم آنرا به بدن برسانید .زنان در سنین  ۱۹سال به بعد
به روزانه  ۹۰میکروگرم ویتامین کا نیاز دارند .این میزان برای مردان در همین
سنینباید ۱۲۰میکروگرمباشد.
خونریزی زیاد :اگر زخم های شما خونریزی شدیدی دارند ،شما ممکن
است دچار فقر ویتامین کا شده باشید .دوره های شدید قاعدگی ،وجود خون
در ادرار یا مدفوع ،خونریزی شدید بینی و یا لثه ها نیز ممکن است ناشی از
فقراینویتامینباشد.
از دست رفتن قدرت استخوان ها :ویتامین کا می تواند در سالمت استخوان
ها نقش داشته باشد .برخی تحقیقات رابطه بین مصرف بیشتر ویتامین کا و
افزایش تراکم استخوان و همچنین خطر کمتر شکستگی های لگن را ثابت
کرده اند.
مشکالت قلب :هنگامی که سطح ویتامین کا در بدن پایین است،
کلسیفیکاسیون عروقی رخ می دهد .این عارضه یک عامل خطر برای ابتال
به بیماری عروق کرونر قلب است .افراد مبتال به بیماری مزمن کلیه بیشتر در
معرضکلسیفیکاسیونعروقیهستند.
بروز عالئم آرتریت :در اثر کمبود ویتامین کا ،استخوان ها و غضروف ها تمام
مواد معدنی مورد نیاز خود را دریافت نمی کنند .این وضعیت ،خطر ابتال به
استئوآرتریت را افزایش خواهد داد.
کبودی پوست :افرادی هستند که با کمترین ضربه به شدت کمبود می
شوند .انجام یک آزمایش خون ساده برای تعیین میزان ویتامین کا بدن برای
افرادی که از این مشکل شکایت دارند پیشنهاد می شود .تشخیص زودهنگام
افت ویتامین کا در خون به راحتی قابل کنترل بوده و عالئم به سرعت برطرف
می شود.
دیابت :فقر ویتامین کا در بدن خطر ابتال به دیابت نوع دو را افزایش می دهد و
این را محققان هلندی ثابت کرده اند .علت دقیق این که چرا ویتامین کا دارای
اثر محافظتی علیه دیابت است ،مشخص نشده ولی شاید به ایکن خاطر باشد
که این ویتامین سبب کاهش التهاب و بهبود حساسیت به انسولین می شود.
پوکی استخوان :کمبود ویتامین کا با ابتال به پوکی استخوان مرتبط است.
این ویتامین در ساختن یک نوع پروتئین استخوان به نام استئوکلسین نقش
مهمی دارد .بهتر است زنان مصرف سبزیجات به ویژه انواع دارای برگ سبز را
در اوایل دوران یائسگی یا پیش از آن افزایش دهند.

انجمن قلب آمریکا اعالم کرده کسانی که از وعده صبحانه صرف نظر می
کنند ،در طور روز بیشتر از سایرین دچار پرخوری شده و اضافه وزن را تجربه
میکنند.
در مقابل؛ دریافت کنندگان وعده صبحانه ،دچار نرخ پایین تر بیماری های
قلبی ،فشار خون باال ،و کلسترول باال می شوند.
با این حال عوارض جانبی صبحانه نخوردن عالوه بر تاثیرات منفی روی وزن،
شامل عدم سالمت هورمونی ،اختالل حافظه و خلق و خوی و  ...است.
چاقی :چاقی و عوارض متعاقب آن از قبیل دیابت ،ناباروری ،بیمای
های قلبی ،و  ....از بزرگترین نگرانی های قرن هستند .عدم مصرف
صبحانه در این میان می تواند خطر ابتال به چاقی را بیشتر کند .به گفته
کارشناسان تغذیه نخوردن صبحانه باعث می شود که شما در تمام طول
روز پرخوری کنید .نتایج پژوهشی که در سال  ۲۰۱۳انجام شده است
نشان میدهد خوردن صبحانه کامل و ناهار سبک باعث تسهیل کاهش
وزن ،کاهش خطر ابتال به دیابت ،بیماریهای قلبی و کلسترول باال می
شود؛ در حالی که عکس این قضیه یعنی صبحانه سبک و ناهار سنگین
چنین تاثیری را ندارد.
کاهش سطح حافظه :به طور کلی تغذیه نامناسب روی رشد ذهنی
ی گذارد .محققان دانشگاه مریلند مشاهده
کودکان و نوجوانان تاثیر منفی م 
ی خورند در مدرسه احساس خستگی
کردند کودکانی که صبحانه نم 
ی توانند به درستی تمرکز داشته باشند .به عقیده
بیشتری کرده و نم 
محققان دانشگاه آیووا ایاالت متحده آمریکا نیز کودکانی که به میزان کافی
ن تری دارند .این در
آهن ،ید و پروتئین دریافت نمیکنند بهره هوشی پایی 
حالی است که کودکانی که برای صبحانه بلغور جو دوسر مصرف میکنند
ش های
حافظه کوتاهمدت قویتری دارند .به طور کلی نتایج تمام پژوه 
انجام شده در خصوص صبحانه نشان میدهد که مصرف منظم صبحانه
باعث افزایش قدرت حل مسائل ،بهبود یادگیری ،افزایش خالقیت کاری و
ی شود.
به خاطر سپاری بهتر م 
بی نظمی در قاعدگی :حذف وعده صبحانه در زنان با بی نظمی های دوران
قاعدگی همراه است .عالوه بر این قاعدگی دردناک و یبوست نیز از عوارض
دیگرهستند.
کاهش سطح خلق و خوی :مصرف مواد غذایی مناسب برای صبحانه باعث
تامین ویتامینها و مواد معدنی بدن شده و کمک میکند که با انرژی بیشتری
روز را سپری کنید .اما صرفنظر کردن از اولین وعده غذایی باعث میشود که
ج خلقی کنید .نتایج پژوهش ها نشان می
خیلی زود احساس خستگی و ک 
ی کنند خوشخلقتر و مثبت
دهد بزرگساالنی که صبحان ه کاملی مصرف م 
تر از افراد دیگر هستند.
عوارض جانبی فیزیکی :نخوردن صبحانه خطر ابتال به هیپوگلیسمی یا
کاهش قند خون را افزایش می دهد .عالئم جسمی دیگر شامل لرزش،
ضعف ،سرگیجه ،سردرد ،احساس سوزن سوزن شدن ،سریع شدن ضربان
قلب،است.
احساس گرسنگی مدام :یکی از دالیل ضعف کردن و احساس گرسنگی
مداوم ،عدم مصرف صبحانه است .افرادی که روز خود را با مصرف صبحانه
آغاز می کنند کمتر گرسنه میشوند .عالوه بر این ،به عقیده محققان
صبحانه نخورها بیشتر در دام تغذیه ناسالم میافتند .این افراد برای سیر
شدن و مقابله با احساس گرسنگیشان هر ماد ه غذایی نامناسب را مصرف
ی کنند.
م 
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مدیرکل ُپستاستانقم:

طرح ملی جینف در قم تکمیل شد

مدیرکل پست قم با اشاره به تکمیل طرح ملی جینف در شهر قم گفت :با
اجرای این طرح ،بیش از ۳۳۰هزار مکان نقطه گذاری(پارسل بندی) شده است.
ابوالفضل باقری منش افزود :در  ، ۱۳۹۴قم به عنوان استان پایلوت اجرای
طرح ملی «جی نف» برای استانداردسازی نشانی پستی انتخاب شد و به همین
دلیل پیشرفت اجرای این طرح در این استان نسبت به استانهای دیگر بسیار
چشمگیرتربودهاست.
وی اظهار داشت :در طرح جینف ،مختصات دقیق طول و عرض جغرافیایی به
طور دقیق بر روی نقشه نقطهگذاری میشود که بهره برداری از این طرح میتواند
دستاوردهای بسیار مهمی در حوزه تحقق دولت الکترونیکی رقمبزند.
ویبابیاناینکهجینفجزوطرحهایملیاقتصادمقاومتیواولویتداراستان
است ،افزود :هم اکنون بانک اطالعاتی کد پستی قم به طور کامل برروی نقشه
نقطهگذاری شده و برای شرکت ها و ادارات خدمات دهنده قابل بهره برداری
است.
مدیرکل پست قم با اشاره به بروز رسانی بانک اطالعاتی کد پستی  ۱۰رقمی
استان اظهار داشت :بیش از  ۳۲۸هزار و  ۵۰۰پارسل در استان وجود دارد که
 ۲۸۲هزار و  ۸۰۰پارسل در شهر قم و بیش از  ۴۵هزار و  ۷۰۰پارسل در مناطق
روستایی استان است که از اردیبهشت ۹۴تا ابتدای آذرماه سال جاری ۹۴،درصد
پارسل های شهری قم اصالح شده است.
وی ادامه داد :با اقدام های گسترده انجام شده تا کنون  ۷۴۵هزار کد پستی ۱۰
رقمی شهری و روستایی در این استان به هنگام سازی شده است که این میزان
 ۲۰درصد بیش از جدول زمانی تعیین شده است.
باقری منش ،همکاری هرچه بیشتر تمام دستگاههای استان به منظور ایجاد
سامانه ها و سرویسهای غیر حضوری را خواستار شد و گفت :انطباق کدهای
نوسازی شهرداری و اشتراکهای آب ،برق ،گاز با کد های پستی گام مهمی در
راستای بهره برداری و ارائه سرویسهای غیرحضوری در راستای نیل به اهداف
دولتالکترونیکاست.
وی ادامه داد :همچنین طرح پالک کوبی کدپستی منازل و معابر شهری قم به
عنوان یکی از زیرطرح های جی نف در استان اجرایی شده است.
باقری منش تاکید کرد :هم اکنون ادارات آب  ،برق  ،گاز ،تلفن و همچنین
شهرداری که بیشترین حجم مشترکان را دارند ،هر کدام نشانی های مختلفی را
از یک محل ثبت کرده و هیچ گونه وجه اشتراکی میان آنها نیست که با اجرای
کامل جی نف ،تمام این نشانی های متفرقه حذف و مختصات دقیق جغرافیایی
هر مکان در تمام این سازمان ها یکسان میشود.
مدیرکل پست قم ،ادامه داد :کاهش هزینهها ،افزایش بهره وری ،یک
پارچهسازی بانکهای اطالعاتی ،دسترسی و شناسایی دقیق واحدهای صنفی
و همچنین تسریع در امدادرسانی و ارائه خدمات بخشی از ویژگی های ممتاز این
طرح مهم است.
باقری منش ،اظهار داشت :طرح جینف یک طرح کالن است که چندین زیر
طرح در قالب آن در حال اجراست که تمام این طرح های زیرمجموعه جی نف
فعال بوده و تکمیل و به روز رسانی اطالعات آن بدون توقف ادامه دارد.
رئیس پلیس فتا استان قم هشدارداد :

کالهبرداریازشهروندان
با تماس واتس آپی

رئیس پلیس فتا استان قم نیز گفت :متاسفانه با توجه به هشدارهای فراوان
در خصوص کالهبرداریهای تلفنی هنوز شاهد هستیم که برخی شهروندان به
راحتی فریب تماسهای تلفنی مجرمان سایبری را خورده و برای دریافت جایزه
پای عابر بانکها رفته و به جای دریافت جایزه به حساب مجرمان سایبری پول
واریزمیکنند.
سرهنگ علی موالی با بیان اینکه تماس تلفنی با  watsappشگرد دیگر
مجرمان سایبری برای کشاندن شهروند به پای عابر بانکهاست ،گفت :مجرمان
سایبری در پی تماس از طریق  whatsappبا شهروندان و اعالم اینکه شما در
مسابقه رادیویی برنده فالن مبلغ شدهاید برای دریافت جایزه خود راهنماییهای
کارشناس ما را انجام دهید ،شهروندان را فریب میدهند.
وی افزود :کالهبرداران با اعالم اینکه وزیر ارتباطات و یا افراد سرشناس در
استودیو حضور دارد و با تقلید صدا و اعالم برنده شدن مخاطب ،با ترفندهای
ماهرانه افراد را به پای عابربانک کشانده و اطالعات همراه بانک را دریافت کرده و
به بهانه اینکه پیامی حاوی کد ثبت نام برای شما ارسال خواهد شد ،از شهروندان
میخواهند کد ارسالی رابهآنها اعالم کنندغافل از اینکه کد ارسالی رمز پویابانکی
شهروندان است و با داشتن این کد به راحتی حساب بانکی فرد را خالی میکنند.
موالی تأکید کرد :در اجرای مسابقات زنده رادیویی و تلویزیونی اولویت تماس با
متقاضیانی است که ثبت نام کرده اند و ارتباط با این افراد نیز از خطوط تلفن ثابت
شهری انجام خواهد شد.
رئیس پلیس فتا استان قم عنوان کرد :در صورت تماسهای مشکوک در
 watsappاز جواب دادن به آنها خودداری کنید زیرا این افراد به قدری زیرک
هستند که با ترفندهای ماهرانه شما را در دام میاندازند.
موالی یادآور شد :این مجرمان معموال اطالعات شخصی و هویتی و اطالعات
بانکی نظیر شماره کارتهای شما را از قبل جمعآوری کرده و ادعا دارند سامانهای
در اختیار دارند که تمامی اطالعت شما را میتوانند ببینند و از این روش اعتماد
افراد را جلب میکنند.
وی گفت :مجرمان سایبری ابتدا اطالعات همراه بانک را از شما گرفته و با روش
اینکه تماس watsappرا قطع نکنید و پای عابر بانک بروید ،شما را ترغیب میکند
تا مبالغی که در کارتهای دیگرتان موجود است ،آنها را در یک کارت تجمیع کرده
و حتی مبالغی را برای جلب اعتماد ،به آن حساب واریز میکنند.
موالی تصریح کرد :کالهبرداران پس از وارد شدن به همراه بانک ابتدا رمز عبور
را تغییر میدهند که نتوانید به حساب کاربری دسترسی داشته باشید ،به این
ترتیب به راحتی حساب را تخلیه میکنند .این افراد ساعات پایان شب را برای
کالهبرداری انتخاب میکنند تا با خیال آسوده کار خود را انجام دهند.
ط و فقط با همکاری
وی افزود :مجرمان سایبری در این نوع کالهبرداریها فق 
خود مالباخته موفق میشوند ،کافیاست این زنجیره را قطع کرده و اطالعات
حساب بانکی خود را در اختیار این افراد قرار ندهید ،در این صورت کالهبردار در
انجام عمل مجرمانه خود ناکام خواهد ماند .رئیس پلیس فتا استان خاطرنشان
کرد :هموطنان در صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی
یا پیامرسانهای موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به نشانی www.
 Cyberpolice.irبخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم:

شهرک پرورش ماهیان زینتی در قم
احداثمیشود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت  :در اجرای پروژههای آبیاری
وضعیت خوبی داریم اما دو مشکل اساسی در مسیر وجود دارد که باید رفع شود.
عباس پورمیدانی اظهارداشت :بهتازگی احداث پمپاژهای ثانویه ممنوع و
بهاینعلت سامانهها دچار کندی پیشرفت شده است ،از طرفی گرانی تجهیزات و
امکانات ،کشاورزان را در ایجاد سیستم آبیاری بیانگیزه کرده است.
وی خاطرنشان کرد :در ایجاد گلخانه در سطح استان ،استقبال خوب بوده و
دو گلخانه  5و  10هکتاری امسال به سرانجام میرسد هرچند نسبت به کشور در
ایجاد گلخانه عقب هستیم .پورمیدانی در مورد ایجاد پرورش واحد تیالپیا عنوان
کرد :استخر و باغ توسط سرمایهگذار خریداریشده و اقدامات اولیه را انجام داده
است ،اما نیازمند  51میلیارد تومان سرمایه در توسعه کار هستیم و به دلیل عدم
تأمیناینمبلغ،پروژهمتوقفشدهاست.
ویدرمورددیگرپروژههایاقتصادمقاومتیتصریحکرد:شهرکپرورشماهیان
زینتی با ظرفیت سالیانه 20میلیون قطعه در قم احداث میشود.

راه مواصالتی قم  -
قنوات نیازمند تامین روشنایی
افزایش ایمنی جادهها ،کاهش تصادفات بین شهری را به همراه دارد

تامین روشنایی راههای مواصالتی پرتردد نقش
بسیار موثری در افزایش ایمنی جادهها و کاهش
تصادفات بین شهری خواهد داشت و این در حالی
است که محور قم – قنوات با وجود حجم ترافیکی
قابلتوجههنوزدرزمینهتامینروشناییبامشکالت
مختلفی روبه رو است
امروزه با توجه به افزایش چشمگیر تعداد خودروها
در جادهها به ویژه مسیرهای ارتباطی مرکز استان
و بخشهای اطراف ،روشنایی کافی راهها در کنار
تعریض جادهها میتواند عامل مهمی در جلوگیری
از وقوع تصادفات و فرو غلتیدن جان انسانها در
تاریکی مرگ شود.
راهها یکی از زیرساختهای مهم در توسعه کشور
محسوب شده و افزایش ایمنی جادهها از تردد
سهلتر و امنتر در مسیرها حاصل میشود و اگر چه
گفته میشود سهم راهها در تصادفات رانندگی فقط
سه درصد است ،اما با این وجود ،رعایت استانداردها
میتواند کمک شایانی در کاهش تصادفات داشته
باشد.
آسفالت مناسب ،عرض کافی جاده و نیز نصب
عالئم هشدار دهنده از جمله مولفههای استاندارد
بودن راه هاست ،ولی سئوال تامل برانگیز اینجاست
که چرا روشنایی جادهها جزء مولفههای استاندارد و
ایمنیآنهامحسوبنمیشود؟
با توجه به تالشهای مسؤوالن در پی حل
مشکالت بخش مرکزی استان قم ،ولی همچنان
خاموشیهای مقطعی و عدم آسفالت مناسب ،تردد
در مسیر قم  -قنوات را با مشکالتی مواجه ساخته و
موجبات نارضایتی اهالی این بخش را فراهم کرده
است.
شهرداری قنوات به تعهدات عمل کرد
رضا شکاری شهردار شهر قنوات در این خصوص
اظهار کرد :خاموشی جاده قم  -قنوات حدفاصل
مرکز تعویض پالک تا زیرگذر امیر کبیر زیرپوشش
شهرداری قم بوده و خدمات دهی در این محدوده
از عهده شهرداری قنوات خارج است و از خاموشی
به وجود آمده از حدفاصل تابلوی تمثال شهدا در
روستای مبارک آباد تا شهر قنوات که به طول تقریبی
 ۱۵۰۰متر است ،فقط بخشی از آن به مسافت ۴۰۰
متر در محدوده شهرداری شهر قنوات قرار دارد.
وی اضافه کرد :طی جلسهای که در سال گذشته
با اداره راهداری برگزار شد توافقاتی مبنی بر تقسیم
وظایف رسیدگی به این مسیر صورت پذیرفت و
شهرداری به تمام تعهدات خود عمل کرد که امسال
شاهدنتایجآنهستیم.
شکاری افزود :اطالع داریم که اداره راهداری
برای رسیدگی به مسیر مورد تعهد خود مناقصه هم
برگزار کرده است ،اما بدلیل تغییر ناگهانی قیمتها
و باالرفتن بیش از حد هزینهها با انصراف پیمانکارها
مواجه شدند ولی اداره راهداری طی جلسهای
موظف شد در سال جاری این مهم را عملی کند.
شهردار قنوات در ادامه گفت :با وجود اینکه
روشنایی این محدوده جزء وظایف ما نیست ،ولی
چنانچه اداره راهداری نیاز به کمک داشته باشد،
مجموع ه ما آمادگی دارد از این  ۱۱۰۰متر ،حدودا
 ۲۰۰تا  ۳۰۰متر را بر عهده بگیرد تا شاهد بهبود در
کیفیت مسیر رفت و آمد شهروندان عزیز باشیم.
سید حسن حسینی رئیس شورای شهر قنوات نیز
در این خصوص تصریح کرد :رسیدگی به وضعیت

روشنایی مسیر قم-قنوات از مرکز تعویض پالک تا
زیر گذر امیرکبیر در حیطه وظایف شهرداری شهر قم
است که ممکن است با توجه به تنگناهای اقتصادی
از اولویتهای کاری این شهرداری خارج شده باشد.
قول مساعد شهردار منطقه 5قم
وی از برگزاری جلسه با اقبالیان شهردار منطقه
 ۵و قول مساعدت وی برای رسیدگی به وضعیت
مسیر قم-قنوات خبر داد و افزود :ما هم اعالم
آمادگی کردیم که در صورت نیاز ماشین آالت خود
را در اختیارشان قرار بدهیم و انجام این طرح عزم و
اراده جدی شهرداری قم و شرکت برق استان قم را
میطلبد.
وی در ادامه گفت :یکی از مصوبات استانداری
قم ایجاد روشنایی از روستای مبارک آباد تا محدوده
خدماتی شهر قنوات است که رئیس شورای شهر
قنوات تاکنون انجام نشده و در آخرین جلسه با
راهداری ،باز هم شورای شهر قنوات پیش قدم شده
و از راهداری خواسته شد که  ۷۵۰متر از این مسیر
را ترمیم کرده و مابقی را هم شورای شهر انجام دهد
و حاضر هستیم عالوه بر  ۳۵۰متر مسیر بازسازی
شده ۳۰۰ ،تا  ۴۰۰متر دیگر این مسیر را هم بعهده
بگیریم.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد :مقرر شده
مدیریت شهری این طرح را انجام دهد ،هر چند که
در حریم بوده و مجوز خاص خودش را باید داشته
باشد ،ولی ما این قول را به مردم میدهیم که تا پایان
امسال و یا شاید هم زودتر بحث روشنایی مسیر انجام
شود و مابقی هم بعهده سازمان راهداری و حمل و
نقل جادهای بوده که متعهد شده اند تا سال آینده
این مشکل را حل کنند.
محورقم-قنواتتحتتضمینشرکت
پیمانکاریاست
اکبر نوروزپور معاون راهداری اداره کل راهداری و
حمل و نقل جادهای قم در خصوص وضعیت تامین
روشنایی این مسیر گفت :محور قم-قنوات تحت
تضمین شرکت پیمانکاری است که طرف قرارداد
با اداره راه و شهرسازی بوده و باید این شرکت برای
تحویل قطعی پروژ ه ای که انجام داده اقدام کند.
وی ادامه داد :دوره تضمین به این صورت است که
هر پروژهای که اجرا میشود یک دور ه تضمینی دارد
و شرکت پیمانکار موظف است تا پایان دوره تضمین
پروژه را حفظ کند ،پروژه باید با حداقل سرویس
تحویل راهداری بشود که هنوز تحویل داده نشده
است.
نوروزپور خاطرنشان کرد :پیمانکار این پروژه در
اداره راه و شهرسازی دوره تضمین  ۵ساله داشته

و اداره مذکور باید در این مدت پیگیریهای الزم را
در خصوص رفع نواقص موجود توسط پیمانکار به
عمل میآورده ،ولی متاسفانه پیمانکار این طرح به
تعهدات خود عمل نکرده است.
وی با اعالم اتمام دوره تضمین این طرح طی ۴
تا  ۵ماه آینده افزود :متأسفانه با وجود خرابیهای
موجود و با توجه به دوره تضمین ما نمیتوانیم هیچ
کاری انجام دهیم چرا که پروژه هنوز در دست اداره
راه و شهرسازی است ،ولی ما همچنان در حال برآورد
هزینه و مکاتبه هستیم و امیدواریم به نتیجه مطلوب
برسیم و این پروژه تحویل اداره راهداری بشود.
وی در رابطه با روشنایی جاده قم-قنوات اظهار
کرد :تامین اعتبار الزم و صدور مجوز بازسازی در این
خصوص صادر نشده است ،ولی میتوانیم تامین
روشنایی نقطهای را در برنامه کاری خود قرار دهیم
که شامل محل تقاطعها و محل راههای دسترسی
است و با توجه به آیین نامه ایمنی راه ها ،روشنایی
محور جزء الزامات ایمنی نیست و ردیف اعتباری
در خصوص روشنایی طولی نداریم ،ولی با توجه به
مصوبه شورای استانی ،باید پیگیری کرد تا شاید از
طریقمنابعاستانیتامینشود.
نوروزپور افزود :در برنامه کاری ما در خصوص
محور روستای اسالم آباد پروژ ه روکش حفاظتی به
نام چیپسی و به طول  ۲کیلومتر اجرا می شود که
کار نوینی است و در سطح استان در حال اجرا بوده
و سطح سرویس مناسبی ایجاد میکند و همچنین
در خصوص جاده حاجی آباد آقا که نیاز به آسفالت
گرم دارد ،به دلیل محدودیتهای ما در استفاده
از آسفالت گرم در مسیرهای روستایی فعال به لکه
گیری این جاده بسنده شده ،ولی روکش کامل این
مسیر نیز جزء برنامههای کاری ما در سال ۱۴۰۰
است.
رسیدگی به وضعیت راههای مواصالتی و بازسازی
مداوم آنها به منظور سهولت تردد مسافرین از
مصادیق برجسته تکریم مردم هر منطقه محسوب
شده و عالوه بر ایجاد آرامش روانی و از بین بردن
دغدغههای ناشی از عدم ایمنی مسیرها موجب
کاهش قابل توجه سوانح رانندگی و به تبع آن کاهش
تلفات و خسارات جانی و مالی را در پی خواهد داشت
و خدماتی همانند تامین روشنایی جادهها چنانچه
باعث کاستن خطرات ناشی از رانندگی شود،
میتواند جزء شاخصههای ایمنی آن جادهها قرار
گیرد؛ انتظار مردم از دستگاههای اجرایی این است
که ضمن هم افزایی و بهره مندی از ظرفیتهای
یکدیگر ،با عزم و اراده جدی در مسیر خدمت رسانی
مطلوب به مردم و رفع مشکالت قدم بردارند.

بازگشایی مدارس از بهمنماه؛ چرا والدین نباید نگران باشند؟

وزارت آموزشوپرورش اعالم کرده از ابتدای بهمنماه ،مدارس در مناطق زرد و آبی
بازگشایی خواهد شد .با توجه به برخی واکنشها به این تصمیم ،این پرسش مطرح
شده که با وجود شیوع کرونا ،آیا این بازگشایی باید والدین را نگران کند؟
اعالم خبر بازگشایی مدارس از اول بهمنماه از سوی وزیر آموزشوپرورش،
واکنشهای بسیاری به همراه داشت .بسیاری این اقدام را تکرار تجربه اول مهرماه
امسال دانستند که موج جدیدی از شیوع ویروس کرونا را به همراه داشت.
بسیاری از والدین نیز اعالم کردند فرزندانشان را به مدرسه نخواهند فرستاد چون
نگران سالمتی آنها هستند .برخی از کارشناسان نیز ،وضعیت کنونی و کاهش نسبی
شیوع کرونا را بسیارشکننده دانستند و نسبت به بازگشایی مدارس و رفع شتابزده
محدودیتهاهشداردادند.اماپرسشاینجاستکهمنظوروزیرآموزشوپرورشازاین
بازگشایی چه بود و آیا والدین باید نگران سالمت فرزندانشان باشند؟
رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش درباره نگرانیها در
موردبازگشاییمدارسدرمناطقزردوآبیکروناییدرگفتوگوییرادیوییاظهارکرد:
فکرمیکنمطرحاینمسالهاشتباهاست.مدارسبازگشایینمیشوندومطرحکردن
این حرف درست نیست .ما فقط حضور دانشآموزان را در پایههای اول و دوم ابتدایی
در مناطق زرد و آبی داریم .همچنین هنرجویان هنرستانها فقط در دروس عملی در
مدارس حاضر خواهند شد.
وی ادامه داد :دانشآموزان دوره ابتدایی در گروههای کوچک  ۱۰نفره در زمانهای
محدودی که شورای مدرسه تشخیص میدهد در سر کالسها حضور پیدا میکنند.
مناطقآبیبهطورعمدهمناطقروستاییعشایریکمجمعیتماهستندکهجمعیت
دانشآموزان در مدرسه و کالسها بسیار اندک است و دسترسی به زیرساختهای
فناوری ندارند .اینها در محیط طبیعی زندگی در کنار هم حضور دارند و تنها اتفاقی که
افتاده اینکه معلم در آنجا حضور دارد اما امکان درس دادن به دانش آموزان را ندارد.
دانشآموزان این مناطق در معرض خطر افت تحصیلی و ترک تحصیل هستند.
تصورهایی دور از ذهن از آموزش دوره پایه اول با تلفن همراه
او افزود :آموزش پایههای اول و دوم ابتدایی مساله جدی است و تصور اینکه
دانشآموز پایه اول با گوشی موبایل حروف الفبا را بیاموزد دور از ذهن است .طبق
تحقیقات ،متوجه شدیم بسیاری از کشورهای درگیر کرونا اصال زمان مدرسه را کوتاه
نکردهاند .دانشآموزان طبق روال و بدون رعایت پروتکلها در مدرسه حاضر میشوند.
ماسک هم نمیزنند چون تنها کودکان باالی  ۱۱سال مشمول رعایت پروتکلهای

بهداشتیومحدودیتهایکروناییهستند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش با تاکید بر اینکه فکر میکنم باید
گزارشهایی که در رسانهها در مورد وضعیت مدارس در جهان منتشر میشود،
دقیقتر باشد تصریح کرد :بنا به مسئولیت خود ،تک تک کشورها را بررسی کردیم؛
در کشورهایی که تلفات کرونا چندین برابر ماست و در شرایط سخت و دشواری به سر
میبرند بهدلیل اهمیتی که برای مقوله آموزش به ویژه در مقطع پایه قائلاند مدارس را
باز نگه داشتهاند در حالیکه ما تنها یک بازگشایی جزئی داریم.
آموزش به کودکان نیازمند تخصص است
حکی مزاده تصریحکرد :مانگرانیهای زیادی ازوالدین کودکان پایه اولو دوم ابتدایی
دریافت کردهایم .آموزش به این کودکان نیاز به تخصص دارد و پدر و مادر هر چقدر
تحصیلکردهباشندبازتواناییتدریسندارند.
دیده شده بسیاری از پدر و مادرها از معلم مدرسه درخواست کردهاند به منزلشان
بروند و به دانشآموزان در گروههای کوچک درس بدهند .چرا ما نباید چنین امکانی
را در مدرسه فراهم کنیم تا دانشآموزان در زمانهای محدودی و با رعایت پروتکلها به
صورت منظم و با برنامه در مدارس حضور یابند تا معلم بتواند یادگیری دانشآموزان را
پایش کند تا اگر کمبودی وجود دارد جبران شود.
وی تصمیم وزارت آموزشوپرورش درباره بازگشایی محدود مدارس در مناطق زرد
و آبی را اقدام درستی میداند ،افزود :وزیر این وزارتخانه نیز عضوی در ستاد ملی
کروناست و بر همین اساس پایههای اول و دوم مناطق زرد وآبی اعالم شده توسط
وزارت بهداشت ،به صورت جزئی و محدود در مدارس حضور مییابند.
کودکان رعایت پروتکل های بهداشتی را از معلم خود بهتر میآموزند
معاون ابتدایی آموزشوپرورش درباره نگرانی والدین از رعایت نکردن پروتکلهای
بهداشتی توسط کودکان مقاطع ابتدایی در مدارس نیز گفت :فکر میکنم کمی در
قضاوت رفتار کودکان بیانصافی میکنیم .باید بیشتر منصف باشیم؛ برخالف آنچه
که تبلیغ میشود ،کودکان بهویژه در دوره ابتدایی حرف شنوی زیادی از معلمان خود
دارند و به نوعی آنها را الگوی خود میدانند و حرف معلمشان حتی بر حرفهای
والدینشان ارجحیت دارد .از سوی دیگر این کودکان در جامع ه هم بود ه و آموختهاند که
باید برای سالمت خود ماسک بزنند و بهداشت را رعایت کنند .فراموش نکنیم در طرح
همیار پلیس ،کودکان زیادی رفتارهای درست رانندگی را به والدین خود آموختند.
وی یادآورشد :در کشوری مانند کانادا مدارس باز هستند و دانشآموزان همچون
گذشته ،همه ساعات را در مدارس حضور دارند و هیچ پروتکلی رعایت نمیشود .ما
چنین تصمیمی نگرفتیم و فقط اقدام به بازگشایی مدارس به شکل جزئی گرفتهایم.
این تصمیم مربوط به دانشآموزان پایه اول و دوم ابتدایی است که در دوره حساسی
از آموزش هستند.
حکی مزادهخاطرنشانکرد:تصمیمگیریدربارهزمانحضوردانشآموزاندرمناطق
زرد و آبی برعهده مدارس است .شوراهای مدارس میتوانند تصمیمگیرنده باشند تا
دانشآموزان را تقسیمبندی و جزئیات حضور را مشخص کنند .به گزارش ایرناپالس،
آنچه از اظهارات معاون ابتدایی وزارت آموزشوپرورش استنباط میشود این است که
با توجه به اینکه برنامه این وزارتخانه محدود به پایه اول و دوم ابتدایی است و از سوی
دیگر شورای مدرسه در مورد زمانبندی و شرایط چگونگی حضور این دانشآموزان
تصمیم خواهد گرفت بنابراین نمیتوان این اقدام وزارت آموزشوپرورش را بازگشایی
مدارس اطالق کرد .به این ترتیب این روش میتواند ضمن کاهش نگرانی خانوادهها،
مانع از ایجاد وقفه طوالنی در فرآیند آموزش کودکان شود.

مدیرکل گمرکات استان قم:

فعالیتهایتجاریتولیدمحوردرقمروبه
رشد است

مدیرکل گمرکات قم گفت :آمار صادرات و واردات استان طی سالجاری نشان
میدهد حجم فعالیتهای تجاری مرتبط با حوزه تولید درقم با وجود شیوع
ویروس کرونا و تحریمهای ظالمانه رو به رشد است.
اسفندیار دریکوندی بیان کرد :عالوه بر افزایش میزان صادرات که مستقیم
نشان دهنده گسترش ظرفیتهای تولیدی استان است ،بیشترین حجم واردات
درقم نیز مربوط به کاالهای مورد استفاده در واحدهای صنعتی برای تولید
محصول نهایی و عرضهآن به بازار است.
وی افزود :درحال حاضر با وجود تحریمهای ظالمانه ،محصوالت متنوع تولیده
شده در واحدهای صنعتی قم توسط گمرکات استان به کشورهای مختلف جهان
صادر میشود و این روند با تسهیل شرایط و صدور مجوزهای الزم در کمترین زمان
ممکنصورتمیپذیرد.
وی ادامه داد :همچنین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی فعال درقم برای
ساختمحصوالتموردنیازکشور،طیفرآیندیمستمرواردگمرکاتاستانشده
وبادرنظرگرفتندستورالعملهایحمایتیدولتازحوزهتولید،باسهولتبیشتر
ترخیصمیشود.
دریکوندی گفت :درنتیجه این اقدامهای حمایتی ،تعدادی از واحدهای
تولیدی استان که به دلیل ترخیص نشدن کاالی مورد نظر خود درآستانه تعطیلی
قرار داشتند به چرخه فعالیت بازگشته و از بیکاری تعداد زیادی کارگر جلوگیری
شد.
وی بیان کرد :همچنین در راستای تحقق راهبرد جهش تولید ،گمرکات
اختصاصی(انبار اختصاصی) در واحدهای صنعتی موجود در قم که ظرفیت
اجرای این طرح را دارد ،ایجاد میشود و این موضوع کمک بزرگی به فعاالن
اقتصادی استان برای سرعت بخشیدن به فعالیتهای تجاری ایشان است.
براساس آمار از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه ،دربخش صادرات ۸۵هزار
و  ۸۶۹تن انواع کاال همچون گرانول ،پفک ،کفش و صندل ،شمش سرب،
مصنوعات مسی ،مواد و محصوالت پالستیکی ،شیمیایی و هیدروکربن از
گمرکات استان صادر شده است.
ارزش صادرات این کاالها به کشورهایی مانند عراق ،افغانستان ،امارات ،هند،
پاکستان و ازبکستان  ۹۹میلیون و  ۴۰۰هزار دالر بوده است.
همچنین در این مدت ۳۷هزار و  ۱۶۶تن کاال همچون اجزا و قطعات
موتورسیکلت ،الیاف اکرولیک ،اجزا و قطعات لباسشویی و پکیج و لوازم آرایشی
و بهداشتی از کشورهایی نظیر چین  ،هند ،ایتالیا ،امارات ،ترکیه و ژاپن به ارزش
۱۷۳میلیون و ۷۷۰هزار دالر وارد گمرکات استان شده است.
حجم سرمایهگذاری انجام شده برای واحدهای صنعتی قم فراتر از  ۵۱هزار
میلیارد ریال است که با این حجم از سرمایهگذاری صورت گرفته در حدود  ۲هزار
َ
و  ۴۰۰واحد صنعتی و تولیدی استان برای بیش از  ۵۸هزار تن فرصت اشتغال
ایجادشدهاست.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه ،الغدیر ،چاپ و نشر ،سلفچگان،
محمودآباد ،ثامناالئمه (ع)  -قنوات  -و فناوری اطالعات و ارتباطات ()I.C.T
و چهار ناحیه صنعتی خورآباد ،دستجرد ،سیرو و طغرود است که هرکدام از آنها
موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه گذاری ،تولید و اشتغال دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم:

 ۵پروژه اقتصاد مقاومتی با محوریت
جهشتولیداجراییمیشود

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم گفت ۵:پروژه اقتصاد مقاومتی
با جهش تولید مشترک است و در جهت دریافت یارانه طرحهای جهش تولید در
حالپیگیریهستیمتااجراییشود.
محمود نوربخش در دهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در سالن کرامت
استانداری اظهار داشت :با بررسیهای انجامشده  28طرح اقتصاد مقاومتی
به تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی استان رسیده است .رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی قم افزود :در سال جاری از  28پروژه 21 ،طرح اقتصادی قم در نیپا
یاهمانسامانهنظامیکپارچهپایشوپیشبرداقتصادمقاومتیثبتشدهاست.
وی بیان کرد :عملکرد این تعداد طرح به لحاظ صرفه اقتصادی به همراه هفت
طرح دیگر توسط ستاد پیگیری میشود تا هر چه زودتر عملیاتی شود.
نوربخش اظهار داشت :همچنین طرحهای جهش تولید و طرحهای اقتصاد
مقاومتی در سال  99و مصوبههای  10گانه در سال  98در حال پیگیری است که
درمجموع بخش زیادی از آن به سرانجام رسیده است.
وی گفت :در ماههای اخیر برخی پیشنهادها جدید موردبررسی قرار گرفت تا
پروژههای سال  1400نیز به جمعبندی نهایی برسد ،در این خصوص مکاتبهای
از دبیرخانه ستاد ملی اقتصاد مقاومتی 1400تا 5بهمنماه نهایی میشود.
رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیقمعنوانکرد:درانتظارارائهپیشنهادهایی
از سوی دستگاههای اجرایی در معرفی پروژهها هستیم تا زیر نظر دبیرخانه
استانی و با ارجاع به دبیرخانه ملی آن را عملیاتی سازیم.
وی خاطرنشان کرد 5 :پروژه اقتصاد مقاومتی با جهش تولید مشترک است و
در جهت دریافت یارانه طرحهای جهش تولید در حال پیگیری هستیم تا اجرایی
شود .نوربخش بیان کرد:پروژههای اقتصاد مقاومتی ویژگیهایی دارد که با توجه
به آن در اولویت قرار میگیرد ،همچنین طرحهای جهش تولید باید منتسب به
فرد و بنگاه و حجم سرمایهگذاری باشد تا بتواند عملیاتی شود.
رئیس اداره سینمایی ارشاد قم:

پیگیراکرانفیلمهایفجر
دراستانهستیم

رئیس اداره سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم با اشاره برگزاری سی
و نهمین جشنواره فیلم فجر گفت :با توجه به تجربه موفق این استان برای اکران
همزمانفیلمهایجشنوارهفجر،پیگیراکرانفیلمهایاینجشنوارهقمهستیم.
محمدکاظم رضوانی افزود :برگزاری جشنوار ه فیلم فجر که تا پیش از این در
هالهای از ابهام قرار داشت  ،با تغییر وضعیت بسیاری از شهرهای کشور از قرمز
به نارنجی ،زرد و آب و فروکش کردن این بیماری  ،با درخواست اهالی هنر هفتم
عملیاتیمیشود.
وی جشنواره فیلم فجر را بهار سینمایی کشور دانست و گفت :پیگیری برای
اکرانفیلمهایاینجشنوارهدرقمهمزمانباتهراندرحالانجاماستکهتحقق
این موضوع نیازبه همراهی همه مسئوالن استان دارد.
وی با بیان اینکه حال صنعت سینمای قم به دلیلی شیوع کرونا و تعطیلیهای
متعدد خوب نیست گفت :برگزاری همزمان این جشنواره در استان موجب
ایجاد نشاط و همچنین فراهم کردن بستر مناسب برای زنده شدن مجدد صنعت
سینمایی قم است .رضوانی با بیان اینکه اکران همزمان فیلمهای جشنواره فجر
دراین استان از جمله مطالبههای جامعه هنری و سینمایی استان است ادامه
داد :تالش برای اکران فیلم های جشنواره فجر در قم میتواند وضعیت کنونی
صنعت سینمای قم را به سمت بهبود تغییر کند .امسال از  ۱۱۰فیلم متقاضی
حضور در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر ۶۲ ،فیلم به مرحله داوری رسیدند.
فیلم های پذیرش شده این جشنواره سرانجام از  ۱۲تا  ۲۲بهمن به روی پرده می
روند .سینمای ونوس با ۳۰۰صندلی ،سینمای تربیت با ۵۰۰صندلی ،سینمای
آیه با  ۱۴۰صندلی ،سینمای آوینه با  ۲۲۰صندلی ،سینمای شهر آفتاب با ۶۲۰
صندلی و سینمای کودک وابسته به کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان با
 ۲۰۰صندلی ۶ ،سینمای فعال استان قم به شمار میآید ۱۲ .آموزشگاه آزاد
سینمایی با سطح آموزشی بسیار خوب نیز در قم فعالیت می کند .ضمن
اینکه حدود  ۵۰۰هنرمند حرفه ای و متخصص در بخش های مختلف از جمله
فیلمنامهنویسی،گریم،طراحیصحنه،کارگردانی،طراحیلباس،فیلمبرداری،
صدابرداری و تدوین در این استان مرتبط با سینما مشغول فعالیت هستند.

اقتصادی5

 شماره 5199ت و سوم 
سهشنبه -سیام دیماه  -1399سال بیس 

در گفتوگو با کارشناس اقتصادی مطرح شد:

رقبای منطقهای ،بزرگترین برنده قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF

تصویب لوایح  FATFدر مجمع تشخیص مصلحت و خروج از لیست سیاه
این نهاد ،با مخالفتهایی مواجه شده است که کارشناسان هشدار میدهند
بزرگترینبرندهعدمتصویباینلوایح،رقبایمنطقهایایرانهستند.
پسازطرحمجددلوایحموسومبه FATFدرمجمعتشخیصمصلتنظامکه
با مجوز رهبر معظم انقالب صورت گرفت ،منتقدان تصویب این لوایح دگرباره
بر بیتاثیری عضویت ایران در سازمان جهانی در شرایط اقتصادی کشور تاکید
دارند .دیدگاهی که «بهمن آرمان» ،استاد دانشگاه و کارشناس امور اقتصادی،
در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا آن را اشتباه توصیف کرد و گفت :این
ادعا نه مبنای علمی دارد و نه مبنای عملی و به همین خاطر نمیتواند مورد
پذیرشباشد.
وی افزود :افرادی که چنین مدعایی را مطرح میکنند ،با برجسته ساختن
مسئله تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران ،تمام مشکالت و محدودیتهای
اقتصادی و نظام بانکداری کشور را به این مسئله مرتبط میدانند .اما الزم است
به این افراد یادآوری شود که در شرایط فعلی ،هزینه تراکنشهای ایران برای
خرید کاال در بازارهای جهانی حدود  ۳۵درصد بیشتر از حالت معمول خود

است .دولت و تجار ایرانی برای خرید تمام کاالهایی که از بازارهای جهانی
تامینمیکنند،حتیکاالهاییکهدرلیستتحریمهایآمریکاهمقرارندارند،
ناچار هستند از طریق واسطهها و بانکهای ثالث مبادالت مالی خود را انجام
دهند که این موضوع باعث تحمیل این هزینه اضافی بر اقتصاد کشور شده
است .حال با این شرایط چگونه این افراد میتوانند ادعا کنند FATFبر شرایط
فعلیاقتصادایرانبیتاثیراست؟
این استاد دانشگاه با سیاسی دانستن علت مخالفتها ،توضیح داد:
متاسفانه نگاههای سیاسی منجر به این شده است که دیدگاههای کارشناسی
در این موضوع کمتر مورد توجه قرار بگیرد .از سوی دیگر منافع سیاسی برخی
رقبای منطقهای ،محدود شدن اقتصاد ایران را میپسندد.
آرمان با بیان اینکه مجموعه این علل به صورت مستقیم و غیرمستقیم ،منجر
به شکلگیری جبههای در مخالفت با پیوستن ایران به  FATFشده است،
گفت :برخی کشورهای منطقه ،اکنون جزو بیست قدرت برتر اقتصادی جهان
حضور دارند ،این اتفاق در حالی طی دو سه دهه اخیر رخ داده است که ایران
نسبتبهآنهاازجنبههایمختلف،ظرفیتبسیارقویتریبرایرشداقتصادی

دارد.
وی تصریح کرد :معتقد هستم که در یک دوره هفت تا ۱۰ساله ایران میتواند
از اقتصادی با حجم ساالنه  ۳۰۰میلیارد دالر به حجم  ۲تریلیون دالر برسد.
اما متاسفانه جریانهایی که توصیف کردم ،مایل به تحقق این موفقیت برای
ایراننیستند.
این کارشناس امور اقتصادی ادامه داد :در نتیجه به اعتقاد بنده ترکیب
ایجاد شده از فسادهای مالی زودگذر و جریانهای سیاسی در منطقه باعث
شدهاند تا اقتصاد ایران در پنج دهه گذشته رشد محدودی داشته باشد و امروز
بابحرانهاومعضالتاقتصادیزیادیمانندحاشیهنشینی،بیکاروتورممواجه
باشیم.
وی در ادامه با اشاره به مشکالت قرار گرفتن ایران در لیست سیاه سازمان
 FATFپرداخت و توضیح داد :دولت روسیه در دولت یازدهم متعهد شده بود
که خط اعتباری معادل  ۵میلیارد دالر ،برای انجام سه پروژه بزرگ و استراتژیک
در ایران باز کند .پروژه راه آهن برقی  ۲خطه گرمسار به اینچه برون در مرز
ترکمنستان که آسیای میانه را به آبهای گرم خلیج فارس متصل میکرد،
ساخت نیروگاه برقی  ۱۴۰۰مگاواتی در بندرعباس که با مشکالت جدی در
تولید برق مواجه است و بازسازی نیروگاههای فرسوده رامین اهواز و شهید
منتظری اصفهان که در گذشته به وسیله دولت شوروی ساخته شده بودند.
بنابراین قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه  FATFباعث شده که آن ها تا به
امروز که دولت دوازدهم در آخرین ماههای فعالیت خود به سر میبرد ،از انجام
این تعهد خود سرباز زده و با ایران همکاری نکنند.
آرمان افزود :دولت چین نیز همین روال را در پیش گرفته است و به بهانه
تهدیدهای سازمان  FATFعلیه نظام بانکداری آن کشور در صورت همکاری
با ایران ،از اجرای تعهد خود در ساخت بزرگترین کارخانه کاغذسازی جهان
در جنوب اهواز سرباز میزند .این کارخانه با توان تولید  ۴۵۰هزار تن کاغذ
با استفاده از ضایعات نیشکر ،میتوانست  ۳۰درصد از نیاز ایران به کاغذ را
برطرف کرده و ارزش افزوده زیادی را نصیب اقتصاد کشور سازد.
این استاد دانشگاه ادامه داد :نباید فراموش کنیم که  FATFدر اصل ،اجرای
مقرراتی برای جلوگیری از پولشویی و ایجاد شفافیت در روندهای مالی درون
اقتصاد کشورها است .بنابراین بدیهی است که خروج نام ایران از لیست سیاه
این سازمان پیشزمینهای برای رفع تحریمها خواهد بود .به عبارت دیگر حتی
به فرض که آمریکا تمام تحریمهای خود را علیه ایران بردارد و اتحادیه اروپا هم
بخواهد به تمام تعهدات خود در برجام عمل کند ،اما اگر نام ایران همچنان
در لیست سیاه FATFقرار داشته باشد ،امکان هیچگونه تراکنش مالی شفاف
میان ایران با سایر شرکای اقتصادی خود نخواهد بود و این یعنی رفع تحریمها
نفعی برای اقتصاد ایران نخواهد داشت.
وی اضافه کرد :این در حالی است که پذیرش  FATFحتی در همین شرایط
تحریمی فعلی هم میتواند تاثیرات مثبت محدودی در اقتصاد کشور داشته
باشد .چرا که با خروج ایران از لیست سیاه ،زمینه انجام بخشی از تراکنشهای
مالی برای ایران فراهم میشود ،که در پی آن به عنوان مثال امکان بازگشت
بخشی از پولهای بلوکه شده ایران در بانکهای جهانی فراهم خواهد شد.

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

معامالتهیجانی،اصلیترینعاملافتشاخصبورس
یک کارشناس بازار سرمایه گفت :سهامداران باید به
سرمایهگذاری بلندمدت در بورس فکر کنند زیرا با این
رویکرد از خرید و فروشهای هیجانی در بازار خودداری
میکنند و دیگر بسیاری از اتفاقاتی که اکنون در معامالت
بورس ایجاد شده است را شاهد نخواهیم بود.
نزاده» روند نزولی شاخص بورس در بازار
«مهدی موم 
را ناشی از هیجان دانست و افزود :از ابتدای سال جاری
شاهد دو روند هیجانی در بازار بودیم که باعث خروج بازار از
مسیر اصلی معامالت خود شد.
وی ادامه داد :نخستین روند ،ورود هیجانی سهامداران به
بازار و خریدهای هیجانی آنها بود که در زمان روند صعودی
بازار این اتفاق رخ داد.
نزاده اظهار داشت :هیجان دیگر در بازار در زمان
موم 
روند افت شاخص بورس و ورود بازار به فاز هیجانی برای
فروش بود که در هر دو حالت رفتار هیجانی سهامداران،
معامالت بورس را دچار روند غیرمنطقی کرد ،این امر باعث
شد تا کلیت معامالت بورس مخدوش و بازار از حالت تعادل
عرضه و تقاضا خارج شود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد :با توجه به
قیمتهای جهانی ،ارزنده بودن قیمت سهام ،پیشبینی
سود و آینده شرکتها و نیز رشد اقتصادی کشور ،فروش
بسیاری از سهمها در وضعیت فعلی توجیهی ندارد و روندی
که اکنون بازار در پیش گرفته است به هیچ عنوان منطقی
بهنظرنمیرسد.
وی با بیان اینکه آمارهای رسمی نشاندهنده وضعیتی
مثبت در رشد اقتصادی کشور است ،افزود :در تابستان
رشد اقتصادی خوبی را شاهد بودیم و اثر کرونا در وضعیت
اقتصادی کشور محدود بود که طبق آمارهای رسمی ،ایران
در وضعیت کرونا بسیار بهتر از دیگر کشورها عمل کرد.
نزاده با بیان اینکه بررسیها نشان میدهد که
موم 
شرکتها سود کمی را بین سهامداران تقسیم کردهاند و با
توجه به قرار گرفتن بودجه در اختیار شرکتها ،پتانسیل
رشد برای شرکتها در سال آینده فراهم شده است ،گفت:
شرایط بنیادی در کشور و شرکتها نشاندهنده رشد بازار و
سهامشرکتهااست.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد :مساله ای که
اکنون بازار را تحت تاثیر قرار داده  ،اصالح اخیر شاخص
بورس است که سهامداران را نگران کرده است  ،بخش
زیادی از این موضوع ناشی از رفتارهای هیجانی است که
سهامداران از خود نشان دادهاند.
رفتارحقوقیهاتعیینکنندهمسیراصلیمعامالتبورس
وی با بیان اینکه موضوع دیگر در اصالح اخیر شاخص

بورس رفتار حقوقیها است که در دو ماه پایانی سال تعیین
کننده مسیر اصلی معامالت بورس است ،گفت :بسیاری
از حقوقی ها هنوز اقدام به شناسایی سود نکردند ،این
در حالی است که در دو ماه پایانی سال ممکن است برای
تامین بودجه الزم ،میزان فروش خود را افزایش دهند ،این
موضوع در کنار دیگر عوامل باعث افزایش فشار فروش در
بازار شده است.
نزاده با تاکید بر اینکه در صورت کنترل فروش
موم 
حقوقیها و رفتار هیجانی سهامداران ،بازار در موقعیت
بسیار خوبی برای سرمایهگذاری قرار دارد ،اظهار داشت :با
توجه به اصالح شدیدی که قیمت سهام شرکتها در چند
ماه اخیر تجربه کردند ،سهامداران میتوانند از اکنون برای
پرتفوی سال آینده خود اقدام به سرمایهگذاری در بورس
کنند زیرا به طور حتم تا سال آینده بازار روند معقولی را به
خود میگیرد و بازدهی خوبی در اختیار سهامداران قرار
خواهدگرفت.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه اگر در

بازار و بین سهامداران دید میانمدت و بلندمدت برای
سرمایهگذاری جا بیوفتد دیگر شاهد ایجاد روند هیجانی و
افت پرشتاب قیمت سهام شرکتها در بازار نخواهیم بود،
افزود :سهامداران باید به سرمایهگذاری بلندمدت در بورس
فکر کنند زیرا با این رویکرد از خرید و فروشهای هیجانی در
بازارخودداریمیکنندودیگربسیاریازاتفاقاتیکهاکنون
در معامالت بورس ایجاد شده است را شاهد نخواهیم بود.
مومن زاده با بیان اینکه اکنون هیجان برای فروش باعث
ایجاد چنین اصالح عجیبی در بازار شده است ،گفت :در
بلندمدت بازار از روند هیجانی خارج میشود و سهامداران
بدون دلیل و از روی هیجان اقدام به فروش سهام و خروج
نقدینگیخودازبازارنمیکنند.
وی اظهار داشت :تاثیر اتفاقاتی که در کشور رخ میدهد
در کوتاه مدت پررنگ است و همیشه اثر اتفاقات منفی و
مثبت در بازار در بلندمدت خنثی خواهد شد.
مومن زاده با بیان اینکه روند اقتصادی در کشور
نشاندهنده بهبود شرایط پولی و رونق بنگاهها نسبت

به سالهای گذشته است ،گفت :با توجه به حمایت و
اقدامات مثبت دولت ،وضعیت بهتری در کشور و شرکتها
حاکم شده است که به طور حتم تا چند وقت آینده اثرات
مثبت تولید و افزایش سودآوری بنگاهها را در بازار شاهد
خواهیمبود.
مقایسهسرمایهگذاریبلندمدت
در بورس با بازارهای موازی
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اثر مثبت سرمایه
گذاری بلندمدت را میتوان در سایر بازارهای مالی دید،
اظهار داشت :سرمایهگذاران برخی از داراییهای خود را
مانند مسکن به دلیل سخت بودن در خرید و فروش نسبت
به سهام اقدام به نگهداری آن برای بلندمدت میکنند.
به گفته وی ،اینگونه داراییها ممکن است در کوتاهمدت
اصالحیراتجربهکنندامابه طورحتمدربلندمدتبازدهی
بسیاری خوبی را برای سرمایه گذاران خواهند داشت.
مومن زاده به بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری اشاره
کرد و افزود :بررسی بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری
در طول پنج سال اخیر نشان میدهد که بازدهی این
صندوقها با همه مثبت و منفی هایی که در بازار شاهد
بودیم ،معقول بوده است و سود بسیار خوبی را نسبت به
سایر گزینههای سرمایه گذاری در بازار سرمایه در اختیار
سرمایهگذاران قرار داده است .این کارشناس بازار سرمایه
با اشاره به اینکه پیشنهاد ما به سهامداران سرمایهگذاری
به صورت بلندمدت در بازار سرمایه است ،گفت :رویکرد
بلندمدت میتواند بازار را از این شرایط سخت نجات دهد
و به مراتب رویکرد درستتری در سرمایهگذاری خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بورس اکنون به دارایی یا سرمایه
ملی تبدیل شده است و نگاه همه باید به بازار سرمایه
برای سرمایه گذاری نسبت به سایر بازارها متفاوت باشد،
خاطرنشان کرد :وزن سیاسی بازار تغییر کرده است ،به طور
حتم زمانی که یک وزن سیاسی تغییر میکند هزینههای
ایجاد شده در بازار را افزایش مییابد و در کنار آن اثر
تصمیماتی که در مجلس یا سایر ارگانها برای بازار اتخاذ
می شود میتواند زیاد باشد.
نزادهباتاکیدبراینکهمصوبهایکهاخیراوزاتصمت
موم 
برای فوالد داده است بازار را به شدت تحت تاثیر قرار داده
است و منجر به ایجاد روند نزولی در این بازار شده است،
افزود :بازار به لحاظ اقتصادی شرایط خوبی پیدا کرده
است ،شرکتهای بسیار خوبی به این بازار ورود کردهاند و
جریاننقدینگیمیتواندبهسمتتولیدورودکند؛بنابراین
بازار سرمایه در وضعیت فعلی مکان بسیار مناسبی برای
سرمایهگذاریشدهاست.

مدیر برنامهریزی و توسعه سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار کشور :

وراثبرایتعیینتکلیفسهامعدالتمتوفیاناقدامکنند
مدیر برنامهریزی و توسعه سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار کشور گفت :بررسی ها نشان می دهد در ۱۵سال گذشته بیش
از سه میلیون نفر از سهامداران عدالت فوت شدهاند که وراث باید برای تعیین تکلیف سهام عدالت آنها اقدام کنند.
«محمدجواد فرهانیان» افزود :شرایط کرونا و لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی سبب شده این شرکت کل فرآیند انتقال
سهام به وراث را به شکل مکانیزه انجام میدهد.
وی اضافه کرد :ابتدا وراث قانونی میتوانند برای اطالع از وضعیت سهام عدالت متوفیان به نشانی اینترنتی samanese.
 irمراجعه و با ورود اطالعات هویتی متوفی از مشمول بودن وی کسب اطالع کرده و صورت وضعیت دارایی سهام عدالت
مربوطرامشاهدهکنند.
وی خاطرنشان کرد :پس از انجام انحصار وراثت ،ورثه باید در سامانه سجام ثبتنام کنند و یکی از ورثه با مراجعه به سایت
شرکت سپردهگذاری مرکزی ،قسمت میز خدمت الکترونیک را انتخاب کرده و اطالعات مربوط به انحصار ورثه را بارگذاری

میکند ،در نهایت شرکت سپردهگذاری اقدام های الزم برای انتقال سهام عدالت به وراث را انجام میدهد.
فرهانیان توضیح داد :زیر ساختهای الکترونیکی تخصیص سهام عدالت متوفیان به وراث در شرکت سپردهگذاری مرکزی
آماده شده و منتظر تایید نهایی قوه قضاییه است و چنانچه قوه قضاییه تایید کند ،کلیه فرایند انتقال قهری به شیوه مکانیزه
انجام میشود ،به عبارت دیگر چنانچه قوه قضاییه تایید کند ،این سهام به شکل خودکار به ورثه قانونی متوفی منتقل خواهد
شد.
مدیر برنامه ریزی و توسعه سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار گفت :انتقال قهری مجموعهای از اقدام های اجرایی و
فرایندهایی است که موجبمی شود دارایی اوراق بهادار متوفی از کد سهامداری وی خارج و به تملک وراث قانونی درآید.
وی خاطرنشان کرد :برای فرایند انتقال قهری آماده کردن گواهی فوت شخص متوفی ،گواهی انحصار وراثت ،گواهینامه
واریز مالیاتی ،شناسنامه و کارت ملی شخص متوفی و کلیه وراث الزم است.

رییس اتاق بازرگانی ایران:

بار توسعهنیافتگی صادرات بر دوش مردم
قرارمیگیرد
رییس اتاق بازرگانی ،صنایع معادن و کشاورزی ایران گفت :بار توسعه نیافتگی
صادرات کشور ،بر دوش معیشت مردم قرار می گیرد زیرا این امور به مثابه
حلقههای زنجیر در عرصه اقتصاد به همدیگر پیوند خوردهاست.
غالمحسینشافعیدرنشستاعضایهیاتنمایندگاناتاقبازرگانیخراسان
رضوی افزود :اگر در اندیشه امان دادن به شرایط معیشتی جامعه هستیم نقطه
آغاز این اقدام و تحقق همه تالشها حمایت از عرصه صادرات است.
وی اضافه کرد :اقتصادی که بر صادرات رو به رشد متکی باشد مسیر تعالی را
طی خواهد کرد و از برکات آن نیز جامعه منتفع خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت :امروز روسای هر سه قوه مکرر از معیشت مردم
سخن میگویند اما توجه داشته باشید که حل مشکالت اقتصادی و معیشتی
جامعه در گرو «توسعه اقتصادی» است و این مقوله نیز با «توسعه تولید» در پیوند
است و رشد و تعالی تولید نیز به «توسعه صادرات» منوط است و تحقق این مولفه
را هم باید در گرو «حمایت و تشویق صادرکنندگان» دانست.
شافعی افزود :بارها تاکید کردهایم که تجارت خارجی و امنیت نیز رابطهای
مستقیم دارند و کشورهایی که کاال میان مرزهایشان در حال مبادله است یا
ظرفیت سرمایه گذاری خارجی را فراهم می کنند در عرصه تعامالت سیاسی و
بین المللی خود نیز با احتیاط بیشتری عمل کرده و از منافع اقتصادی خود به
واسطهاختالفاتسیاسیچشمنمیپوشند.
وی با اشاره به عدم وجود شرکتهای بزرگ صادراتی در کشور ادامه داد :هر
بار فرصت تجاری ارزشمندی مانند گشایش در بازار روسیه فراهم آمد این ایراد را
مطرح کردند که عدم وجود شرکتهای بزرگ صادراتی یکی از مشکالت ایران در
تجارت با این کشور است اما به واقع ناپایداری قوانین ،مجالی برای ایجاد چنین
ساختارهایی را فراهم نکرده و تجار ما مکرر سرمایه خود را به واسطه تصمیمات
خلقالساعهدرخطرمیبینند.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت :متاسفانه به جای برندسازی در کشور ما،
ُ
برندکشی رقم می خورد و به دفعات دیدهایم و شنیدهایم که یک فعال اقتصادی،
عمرخودراصرفتوسعهوحضوردریکبازاربینالمللیوجلباعتمادمشتریان
خارجی خود نموده اما یک بخشنامه یا دستورالعمل جدید (بیتوجه به شرایط
بخش خصوصی) صادرات کاالی او را ممنوع و تجارت وی را نابود کرده است.
شافعی افزود :در چنین شرایطی ،سرمایه گذاری الزم برای ایجاد شرکت های
بزرگ صادراتی و برندسازی در این عرصهُ ،پرریسک تلقی می شود و به طور
طبیعی افراد به سمت و سوی آن نمی روند.
وی تاکید کرد :تا سیاستگذاریهای ما از این جنس بی ریشگیها رنج میبرد،
ظرفیت تازه و شاخصی در عرصه سرمایهگذاری و صادرات شکل نمی گیرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت :تاکید ما این است که کمیسیون های
تخصصی اتاق ها بر چند موضوع مشخص تمرکز یافته و در باب آن یک بسته
پیشنهادی کارآمد ،با اخذ نظر متخصصان آن حوزه ،تدوین کنند.
شافعی افزود :یکی از مشکالت حوزه صادرات با موضوع حمل و نقل پیوند
خورده است .بحث تامین واگن صادراتی و هزینه های آن ،موضوعی است که
بارها در جلسات مختلف و با حضور مقامات دستگاه های متولی بررسی شده اما
راه به جایی نبرده است.
وی اضافه کرد :اگر قرار باشد که بخش خصوصی به موضوع چاره جویی و
حتی سرمایه گذاری برای تامین این واگن ها و یا هر سیستم حمل و نقل تجاری
دیگر ورود کند باید برای آن مجموعه ای از راهکارها بررسی و بستهای کارشناسی
ارائه گردد تا این سرمایه گذاریها به درستی هدایت شده و با دقت انجام گیرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران از مصوبه  ۱۷۷شورای سران سه قوه به عنوان
یک ظرفیت مطلوب برای گره گشایی از بعضی مشکالت بخش خصوصی و
صادرکنندگانیادکردوگفت:البتهاختالفاتیبینمصوبه ۱۷۷شورایسرانسه
قوه با آخرین بخشنامه بانک مرکزی درباره نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی
وجود داشت.
شافعی افزود :به همین دلیل ،موضوع را در جلسات مشترکی با وزارت صنعت
بررسی کردیم و ماحصل سلسله نشست های مشترک در این حوزه ،پیشنهادات
کاربردی برای اصالحگری در این بحث بود.
او ادامه داد :توجه وزارت صنعت ،معدن و تجارت به پیشنهادات بخش
خصوصی قابل توجه است و هماهنگی بانک مرکزی با این وزارتخانه ،انتظار
گشایشهای جدید را ایجاد کرده است.
یک کارشناس اقتصادی :

بودجه ارزی نباید وارد بودجه ریالی
کشورشود

کارشناس اقتصادی بابیان اینکه بودجه ارزی نباید وارد بودجه ریالی کشور
شود ،گفت :اگر ارزهای حاصل از فروش نفت در بازار عرضه شود نرخ ارز پایین
میآید و به نوعی یارانه به کاالی خارجی داده میشود.
علی سعدوندی اظهارداشت  :از سال  ۱۳۵۰دولت وقت تصمیم گرفت درآمد
ارزی حاصل از فروش نفت را در بودجه ساالنه بیاورد و برای مصارف ریالی هزینه
کند اما چون نمیتوانست به کارمندن و پیمانکاران ارز بدهد بانک مرکزی مکلف
شد ارز را بخرد و ریال را به دولت تحویل دهد که این منجر به رشد پایه پولی و تورم
مزمن پنجاه ساله شده است.
وی ادامه داد :بودجه نفتی هم تورم زایی به همراه دارد و هم بیکاری .وقتی
درآمد نفتی در بازار ارز داخلی توزیع میشود و به وفور ارز یافت میشود نرخ ارز
به زیر نرخ تعادلی میرسد این باعث میشود به کاالی خارجی یارانه داده شود
و فرایند صنعت زدایی در کشور شکل گیرد بنابراین در بودجه نفتی انتخابی بین
میزان تورم و میزان صنعت زدایی صورت میگیرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد :درآمد ارزی و تبدیل کردن آن به ریال به طور
کلی به ضرر اقتصاد بوده و هیچ فایدهای نداشته است اما دولت به شدت به آن
وابسته است .نکته جالب آنجاست که وقتی درآمد ارزی قطع میشود شرایط
ً
اقتصادی بهتر میشود مثال در دوسال اخیر علی رغم اینکه تحریمها مشکالت
عدیده به وجود آورد اما میزان تولید شرکتهای صنعتی بورسی به شرایط قبل
از تحریم رسیده است و دلیل آن تضعیف جریان مخرب بیماری هلندی و نبود
ً
تزریق درآمد ارزی به اقتصاد ملی بود اما مجددا قرار است که این کار صورت
گیرد.
وی با بیان اینکه بودجه ارزی باید از بودجه ریالی جدا شود ،اظهار داشت :باید
ً
عمال دو بودجه به مجلس تقدیم شود و نرخ تسعیر ارز در بودجه صفر در نظر
گرفته شود به این صورت هیچ پایه پولی به دلیل درآمدهای نفتی ایجاد نمیشود
اگر این اتفاق رخ داد یکی از معضالت اقتصاد ایران که افزایش پایه پولی به دلیل
افزایش ذخایر بانک مرکزی است حذف خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آشکار شدن کسری بودجه در صورت خروج
ارز نفتی از بودجه ریالی ،تشریح کرد :کسری بودجه باید از طریق انتشار اوراق به
همراه بازارسازی بانک مرکزی تأمین شود.
سعدوندی در پاسخ به این سوال که آیا بازار بدهی ظرفیت تأمین  ۵۰۰هزار
میلیارد تومان برای تأمین کسری بودجه را دارد ،گفت :بدون عملیات بازار باز این
ظرفیت وجود ندارد و فضای سیاستی به دلیل افزایش نرخ از بین میرود اما در
تمام دنیا که کسری بودجه را از محل بازار بدهی تأمین کردند بانک مرکزی به
عنوان بازار ساز عمل کرده است .البته عملیات بازار بازی که در حال حاضر شکل
گرفته است یک امر ظاهری است و معکوس اجرا میشود و باید مانند کشورهای
دیگر دنیا به صورت جدی انجام شود.
این استاد دانشگاه در پایان خاطر نشان کرد :راهکار این است که بر مبنای
درآمد ارزی پایه پولی ایجاد نشود بلکه مازاد درآمد ارزی صرف توسعه و مدرن
سازی زیر ساختهای کشور هزینه شود و با پیمانکاران خارجی بهترین
زیرساختها مانند ریل ،بندر و … را بسازیم چرا که از منظر توسعه صنعت
ریلی یکی از ضعیفترین کشورها هستیم و باید با باالترین کیفیت آن را توسعه
دهیم.
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وقتهای تلف شده پرحادثه برای تیم لیگ برتری ؛

کوالک «استقالل» درتبریز

طلسم ادامهدار ذوب آهن

دقایق پایانی دیدارهایی که یک سر آن ذوب آهن بوده همواره پر حادثه و با رد و
بدل شدن گلهایی همراه بوده که معموال منجر به امتیاز از دست دادن ذوبیها
شده است.
نگاهی به جدول رده بندی فصل بیستم رقابتهای لیگ برتر و توجه به آمار
مسابقات حکایت از عملکرد ضعیف ذوب آهن دارد .این تیم در پایان هفته یازدهم
بدون کسب پیروزی و با تنها  ۷امتیاز در رده پانزدهم جدول جای دارد .این در
حالی است که این تیم با سابقه اصفهانی به لحاظ فنی عملکرد خوبی در این
فصل داشته و امتیازات فراوانی را به واسطه اشتباهات داوری و یا بدبیاری مطلق
در آخرین لحظات بازیها از دست داده است.
دقایق پایانی دیدارهایی که یک پای آن ذوب آهن است همواره پر از حادثه بوده
و با رد و بدل شدن گلهایی همراه بوده است که باعث جذابیت بازیهای این تیم
در دقایق پایانی شده است .شاگردان رحمان رضایی بر خالف آنچه جدول رده
بندی میگوید ،عملکرد فنی خوبی داشتهاند و به نظر میرسد آنها برای بازگشت
به جدول به یک پیروزی روحیه بخش نیاز دارند-.
ذوب آهنیها در  ۱۱بازی  ۱۰گل زده و  ۱۵گل خوردهاند و  ۲۵گل در بازیهای
این تیم رد و بدل شده که اغلب آنها در دقایق و حتی ثانیههای پایانی بازی بوده
ً
است که عمدتا این گلها به ضرر ذوب آهن بوده ،یا مانع پیروزی آنها شده و یا
منجر به شکست این تیم شده است.
 -۱دقیقه ۹۷پنالتی مقابل فوالد
اولین اتفاق از این دست در هفته اول برای ذوب آهن افتاد و در حالی است که
این تیم فرصت داشت لیگ را با پیروزی آغاز کند ،اما اشتباه فاحش داور در دقیقه
 ۹۷در اعالم ضربه پنالتی به ضرر ذوب آهن ،باعث شد اولین گل در اوقات تلف
شده به ضرر این تیم ثبت شده تا  ۲امتیاز حساس از دست این تیم خارج شود.
 -۲گل دقیقه  ۹۰به ماشین سازی
با اینکه با تصمیم جنجالی داور در دقیقه یک بازی مقابل ماشین سازی مدافع
میانی ذوب آهن اخراج شد ،اما این بار گل دقایق پایانی به سود شاگردان رحمان
رضایی رقم خورد تا این تیم از شکست نجات یابد.
در آن بازی ذوب آهن با اینکه  ۹۰دقیقه با یک بازیکن کمتر بازی کرد و یک گل
هم دریافت کرده بود ،در دقیقه  ۹۰گل تساوی را به ثمر رساند.
 -۳پنالتی دقیقه ۸۷مقابل صنعت نفت
هفته چهارم لیگ برتر هم اتفاق مشابهی برای ذوب آهن افتاد و در دیداری که
بین این تیم و صنعت نفت در آبادان در جریان بود ،اعالم یک پنالتی مشکوک
در دقیقه  ۸۷نسخه ذوب آهن را پیچید تا آنها از کسب یک امتیاز حساس محروم
شوند.
 -۴گل مساوی لحظات پایانی به پرسپولیس
این حکایت در هفته ششم به سود ذوب آهن شد و آنها در حالی که مقابل
پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با یک گل عقب بودند ،در دقیقه  ۹۰دروازه سرخ
پوشان را باز کردند تا یک امتیاز حساس از پرسپولیس در ورزشگاه آزادی به ارمغان
بیاورند.
 -۵پنالتی عجیب دقیقه ۹۶در هفته نهم
ذوب آهن در حالی که در هفته نهم شانس پیروزی خارج از خانه مقابل آلومینیوم
اراک را داشت ،باز هم اسیر یک حادثه شد تا بر اثر اشتباه فاحش مدافع خودی در
لحظات پایانی به تیم حریف ضربه پنالتی بدهد .در هفته نهم نیز پنالتی دقیقه۹۶
آلومینیوم پیروزی خارج از خانه و  ۲امتیاز حساس را از این تیم گرفت.
 -۶گل دقیقه ۹۵مقابل سایپا
در هفته یازدهم نیز بار دیگر شاگردان رحمان با گل دقیقه ۹۵غافلگیر شدند تا از
کسب حداقل نتیجه مساوی و یک امتیاز خارج از خانه محروم شوند.
این بازی در حالی که با گل دقیقه  ۹۰ذوب آهن به تساوی کشیده شده بود ،با
گل دقیقه ۹۵به پیروزی سایپا منجر شد تا طلسم گلهای لحظات پایانی برای ذوب
آهن کماکان ادامه داشته باشد.
ذوب آهن در هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر میزبان نفت مسجد سلیمان
هستند که این دیدار به لحاظ جدولی برای سبز پوشان بسیار حائز اهمیت است.

درنخستین هفته از دور برگشت لیگ برتر فوتسال ؛

جدال فردوس قم با ثروتمند بحرانزده

فوتسالیستهای فردوس قم در نخستین هفته از دور برگشت بازیهای مرحله
گروهی لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور برابر تیم ثروتمند اما بحرانزده کراپ
الوند به میدان میروند.
برپایه این گزارش  ،در حالی که یک هفته از بازیهای دور رفت مرحله مقدماتی
فصل  1399لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور باقی مانده ،برنامه کمیته
فوتسال این است که بالفاصله دیدارهای دور برگشت به انجام برسد ،به همین
دلیل زمان شروع هفته هفتم رقابتها مشخص شد.
تیم فوتسال فردوس قم که بعد از کسب دومین پیروزی خانگی خود در مرحله
گروهی فصل جاری مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور باید در هفته
پایانی دور رفت استراحت کند ،نخستین مسابقه خود از دور برگشت را روز پنجم
بهمن ماه در میهمانی تیم کراپ الوند انجام میدهد.
این بازی از ساعت  15روز یکشنبه پنجم بهمن ماه در سالن یادگار امام (ره) در
حالی برگزار میشود که فردوس قم از  6بازی خود دو پیروزی مقابل تیمهای اهورا
بهبهان و شهروند ساری در کارنامه دارد ،با تیمهای مدعی ،مطرح و ثروتمند کراپ
الوند و گیتیپسند اصفهان به تساوی رسیده و به تیمهای مقاومت البرز و شهید
منصوری قرچک باخته و در حال حاضر با کسب هشت امتیاز تیم رده سوم گروه
نخست لیگ برتر است .اما تیم کراپ الوند که امسال برای نخستینبار در لیگ برتر
فوتسال باشگاههای کشور حضور دارد و با هزین ه بسیار باال کادر فنی و بازیکنان
بسیار مطرحی را جذب کرده ،به عنوان یکی از تیمهای ثروتمند این فصل هنوز
نتوانسته نتایج خوبی کسب کند و در فاصله یک هفته به پایان دور رفت لیگ برتر با
پنج امتیاز در مکان ششم جدول هفت تیمی گروه نخست جای دارد.
در واقع به این تیم لقب ثروتمند بحرانزده را دادهاند ،تیمی که قیمت یکی از
بازیکنانش با کل هزینههای چند تیم لیگ برتری برابری میکند اما به هیچ عنوان
عملکرد خوبی نداشته و فردوس قم که در بازی نیمفصل نخست توانست از این
تیم یک امتیاز بگیرد ،با امید به کسب امتیاز مجدد راهی خانه حریف میشود.
لیگبرتربسکتبال؛

شیمیدرقمصاحبهفتمینبردشد

تیم بسکتبال شیمیدر قم با غلبه بر نیروی زمینی به هفتمین برد خود در این
فصل رقابتهای لیگ برتر دست یافت.
مسابقاتبسکتباللیگبرترباشگاههایکشورعصرروزدوشنبهبابرگزاریدیدار
تیم های نیروی زمینی ارتش و شیمیدر قم از گروه «ب» پیگیری شد .در این دیدار
تیم شیمیدر با نتیجه  ۱۰۷بر  ۶۶حریف خود را شکست داد و به هفتمین برد این
فصل خود دست یافت .شاگردان مصطفی هاشمی که یک باخت در کارنامه دارند
با کسب این برد مجموع امتیازاتشان را به  ۱۵رساندند .نیروی زمینی در حالی
نتیجه دیدار دیروز را واگذار کرد که از مجموع هفت دیدار خود نتیجه  ۶دیدار را
واگذار کرده بود و تنها یک برد در کارنامه داشت.

شکستسوهانمحمدقمبرابرستارگان
سیمرغالبرز

عصر دیروز سوهان محمد ،بازی برده را واگذار کرد .برپایه این گزارش  ،تیم
فوتبال سوهان محمد قم در دیداری از مرحله گروهی لیگ دسته سوم فوتبال
کشور به مصاف ستارگان سیمرغ البرز رفت و در حالی که یک بر صفر از میزبان
خود پیش بود با دریافت دو گل در دقایق پایانی برابر حریف خود تن به شکست
داد .تک گل سوهان محمد در این بازی را علیرضا خدابنده لو به ثمر رساند.

تیم فوتبال استقالل در دیداری خارج از خانه مقابل تراکتور تبریز به برتری سه بر
یک رسید و به صدر جدول بازگشت.
عصردیروزدردیداریحساسازهفتهیازدهملیگبرترفوتبالباشگاههایایران،
تراکتور در دیداری حساس پذیرای استقالل در ورزشگاه یادگار امام (ره) بود که این
بازی با برتری سه بر یک شاگردان «محمود فکری» به اتمام رسید.
استقالل با کسب این پیروزی ارزشمند به امتیاز ۲۲رسید و دوباره به صدر جدول
بازگشت و تراکتور هم  ۱۶امتیازی باقی ماند تا در این فصل هم برای مدعی بودن،
کاربسیارسختیداشتهباشد.
قضاوت این دیدار را «بیژن حیدری» با کمکهای «حسن ظهیری» و «یعقوب
حجتی» عهده دار بود.
هر دو تیم برای رسیدن به کسب سه امتیاز پا به میدان گذاشتند و در نهایت این
استقالل بود تا با عملکردی مناسب به خواستهاش رسید.
وزش باد شدید بر روند بازی تاثیر منفی گذاشته و کار را برای بازیکنان سخت کرده
بود .باد بیشتر روی دروازه تراکتور بود و اجازه نمیداد تیم تحت هدایت «مسعود
شجاعی»عملکردخوبیداشتهباشد.
در دقیقه هشتم پاس عالی «مهدی قایدی» به «شیخ دیاباته » رسید اما این
مهاجم با ضربهای نامناسب ،توپ را هدر داد.
در دقیقه ۱۲حمله بازیکنان استقالل با تکل مدافع میزبان دفع شد که شاگردان
«محمود فکری» اعتقاد به پنالتی داشتند اما نظر داور تنها ضربه کرنر بود.
در دقیقه  ۱۵تراکتور صاحب موقعیتی خوبی شد که به سرانجام نرسید تا
همچنان بازی بدون گل باشد.
بازیکنان تراکتور سعی بر کنترل روند بازی داشتند و از سوی دیگر استقالل با

استفاده از سه مهاجم ،تالش زیادی برای گلزنی داشت.
سزاده» همراه شد اما با
در دقیقه  ۲۹توپ ارسالی میزبان با ضربه «محمد عبا 
اختالفی اندک از دروازه استقالل به بیرون رفت
در دقیقه  ۳۸اشتباه «مسعود شجاعی» موجب شد تا «شیخ دیاباته» با
فرصتطلبی و به زیبایی ،گل نخست بازی را برای استقالل به ارمغان آورد.
تراکتور نیمه دوم را تهاجمی آغاز کرد تا شاید به گل تساوی برسد اما تالش این تیم
بی ثمر بود و این میهمان بود که عملکردی عالی داشت.
در دقیقه  ۶۰پاس خوب «ارسالن مطهری» موجب شد «مهدی قایدی» پشت
مدافعان میزبان صاحب توپ شد و ب هراحتی دومین گل بازی را ثبت کرد.
چهار دقیقه پس از آن ،حرکت عالی «داریوش شجاعیان» با پاس خوب قایدی
همراه شد و او نیز دیاباته را در موقعیت گلزنی قرار داد تا سومین گل میهمان ثبت
شود.
سزاده» رسید تا او یکی از
در دقیقه  ۸۰پاس «مسعود شجاعی» به «محمد عبا 
گلهای خورده تراکتور را جبران کند.
سزاده» را دفع کرد.
در دقیقه« ۸۴رشید مظاهری» با واکنشی دیدنی ضربه «عبا 
در نهایت این دیدار با برتری سه بر یک میهمان همراه شد تا آبیهای پایتخت به
عملکرد مناسب خود در فصل جاری ادامه دهند.
محمودفکری:
استقاللامسالمیتوانداتفاقاتخوبیرقمبزند
سرمربی آبیپوشان گفت :امسال برای استقالل سال متفاوتی است و ما
میتوانیم اتفاقات مهمی را رقم بزنیم اما عدهای از داخل و بیرون تیم دنبال بهم
زدنشرایطهستند.

محمود فکری سرمربی استقالل در نشست خبری بعد از دیدار با تراکتور تبریز
اظهار داشت :به هر دو تیم خسته نباشید میگویم که بازی خوبی ارائه دادند.
ابتدای بازی وزش شدید باد قدری روی کیفیت بازی دو تیم تاثیر گذاشته بود اما
رفته رفته شرایط بهتر شد .هر دو تیم فرصتهای خوبی داشتند اما ما توانستیم از
فرصتها بهتر استفاده کنیم و نیمه اول را با برتری به رختکن برویم.
وی بیان داشت :در بین دو نیمه هم برنامههایمان را برای بازیکنان تشریح کردیم
و بازیکنان به خوبی در زمین کار کردند تا فاصلهمان با تراکتور بیشتر و بیشتر شد.
امیدوار هستم این روند را در بازیهای آینده هم حفظ کنیم تا بتوانیم در بازیهای
پیشروهمامتیازاتکاملیبگیریم.
سرمربی آبی پوشان در خصوص نحوه به گل رسیدن تیمش در این بازی گفت:
پرس از جلوی زمین از برنامههای اصلی ما بود .به خصوص که ابزار این کار را هم
دراختیارداشتیم.همینباعثشدکهدرپارهایمواقعمدافعانحریفاشتباهاتی
داشته باشند و مهاجمان ما هم به خوبی از این اشتباهات استفاده کردند.
فکری در خاتمه خطاب به هواداران استقالل گفت :از هواداران میخواهم که
حواسشان جمع باشد و باهوش باشند .خیلیها دنبال این هستند که به تیم ضربه
بزنند .آنها از بیرون و درون دنبال این کار هستند .دنبال این هستند تا کادر فنی و
مدیریت را تضعیف کنند تا به اهداف خود برسند .تیم ما امسال شرایطی دارد که
بتواند اتفاقات خوبی را رقم بزند ،اما گروههایی هستند که میخواهند مانع از این
اتفاق باشند .لذا هواداران ما باید حواسشان را جمع کنند و آتو دست این عده
ندهند.
مربیتیمفوتبالتراکتورتبریز:
اشتباه مقابل دیاباته و قائدی تاوان سنگین دارد
مربیتیمفوتبالتراکتورتبریزگفت:اشتباهمقابلدیاباتهوقائدیتاوانسنگینی
دارد که ما این اشتباهات را انجام دادیم.
به عباس چمنیان پس از شکست سه بر یک تراکتور تبریز مقابل استقالل تهران
به خبرنگاران گفت :به تیم فوتبال استقالل بابت پیروزی تبریک میگویم .در ادامه
از هواداران تراکتور بابت نتیجه ای که رقم خورد عذرخواهی میکنم .نتیجه خوبی
نگرفتیم .روی دو اتفاق گل خوردیم که معادالت ما را به هم زد.
مربی تیم فوتبال تراکتور تبریز افزود :ضمن اینکه جریان باد باعث فشار زیاد
استقالل و سپس هم اشتباه ما باعث گل دوم حریف شد.
وی افزود :اشتباه مقابل دیاباته و قائدی تاوان سنگینی دارد که ما این اشتباهات
را انجام دادیم .فکر نمیکنم استقالل به جز سه گل موقعیت دیگری داشت .ما
امروز برنامههایمان خوب پیش نرفت ولی امیدواریم ضعفهایمان را برطرف
کنیم.مربیتیمفوتبالتراکتورتاکیدکرد:امروزبازیکنانیمثلاحسانحاجصفی
و اشکان دژاگه هنوز به شرایط ایده آل نرسیدند .به همین دلیل نشد از آنها به
صورت ثابت استفاده کنیم اما ما همچنان به دنبال برطرف کردن اشکاالت و ترمیم
نقاط ضعفمان هستیم تا در ادامه راه نتایج خوبی کسب کنیم.
چمنیان درباره احتیاط این تیم در نیمه دوم با وجود عقب بودن از استقالل
گفت :فلسفه تراکتور بازی مالکانه است .در نیمه دوم با تصور اینکه ۴۵دقیقه وقت
داشتیم نمیخواستیم عجله کنیم .دنبال روزنه در دفاع پر تعداد استقالل بودیم.
موقعیت گل هم ساختیم اما بر خالف روند بازی گل سوم را خوردیم.
مربی تراکتور تصریح کرد :وقتی تیمی سه گل میخورد تعویض ها و تاکتیک
هایش عوض می شود .ما هم این کار را کردیم و به گل هم رسیدیم .پس از آن هم
یکی دو موقعیت خوب داشتیم که رشید مظاهری آنها را دفع کرد .به هر حال این
ذات فوتبال است که وقتی تیمی ۳گل می خورد شرایط مسابقه تغییر میکند.

برتریپرسپولیسدردیداریجنجالی؛

بازگشت شاگردان «یحیی» به کورس

تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری جنجالی مقابل فوالد
خوزستان به برتری دو بر یک رسید و به کورس قهرمانی
بازگشت.
عصر روز دوشنبه و در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال
باشگاههای ایران ،پرسپولیس در ورزشگاه آزادی به مصاف
فوالدخوزستان رفت و در نهایت به برتری دو بر یک رسید.
قضاوت این دیدار حساس را «محمدحسین زاهدیفرد»
با کمکهای «علی میرزابیگی» و «فرزاد بهرامی» عهدهدار
بود.
هر دو تیم برای حضور در جمع مدعیان نیاز مبرمی به
کسببرتریداشتندوهمینامربرحساسیتهایموجود
افزوده بود.
پرسپولیس بازی را تهاجمی آغاز کرد و میهمان برای
محافظت از دروازه خود ،مجبور به عقبنشینی شد.
بعد از گذشت دقایقی بازیکنان فوالد با دوندگی باال،
روندبازی را به تعادل کشیدند.
در دقیقه ۲۷ضربه سر تماشایی«کولیبالی» مدافع پیش
تاختهفوالدبابدشانسیبهتیرکدروازهمیزبانبرخوردکرد.
دردقیقه  ۲۹ارسال «احسان پهلوان» در یک رفت و
برگشت به «مهدی عبدی » رسید و او با ضربهای بدون
معطلیگلزنیکرد.پرسپولیسدردقیقه ۵۱میتوانستبه
گل برسد که «احسان پهلوان» این موقعیت را از دست داد.
در دقیقه ۶۱داور در صحنهای بحثبرانگیز تشخیص داد
توپ به دست «حسن کنعانیزادگان » برخورد کرده و نقطه
پنالتی را نشان داد که این مساله با اعتراض شدید مدافع
پرسپولیسهمراهشد.
«کریم باقری» مربی پرسپولیس در واکنش به
اعتراضهای کنعانی ،دو مرتبه او را با سیلی به آرامش
دعوت کرد!
«لوسیانو پریزرا» پشت توپ ایستاد و گل تساوی را به
ارمغان آورد.
در دقیقه « ۶۷صالح حردانی» توپ را از روی خط دروازه
فوالدبیرونکشید.
در دقیقه« ۷۲پریرا»میتوانست گل دوم فوالد را به ارمغان
آورد که «حامد لک» اجازه این مهم را نداد.
دقیقه  ۷۶ضربه ایستگاهی بازیکنان پرسپولیس به
«احمد نوراللهی» رسید و او گل دوم را به ارمغان آورد و
تیمش را نجات داد.
دقیقه  ۹۲ساسان انصاری در موقعیت تک به تک تو را
به باالی دروازه حامد لک فرستاد تا موقعیت طالیی برای
فوالدی ها از دست برود.

درنهایتپرسپولیسپسازچهارتساویمتوالیتوانست
به برتری دست یافت وبا  ۱۵امتیاز به رتبه ششم رسید.
شاگردان «یحیی گلمحمدی» دو بازی نسبت به سایر
تیمهای باالی جدول کمتر اندوخته دارند .فوالد هم ۱۵
امتیازیباقیماند.
در دقایق پایانی این دیدار محمدحسین کنعانیزادگان
و سیدجالل حسینی به دلیل مصدومیت تعویض شدند؛
مصدومیتی که در صورت حاد بودن برای تیم گلمحمدی
که در پست دفاع با کمبود بازیکن مواجه است ،دردسرساز
خواهدشد.
«دارگان اسکوچیچ» سرمربی بههمراه سایر اعضای کادر
فنی تیم ملی فوتبال ایران ،این دیدار را از نزدیک تماشا
کردند.
گلمحمدی:روزسختیبرابرفوالدداشتیم
سرمربی پرسپولیس درباره تصمیم داور دیدار
سرخپوشان برابر فوالد مبنی بر اعالم پنالتی به سود
نماینده خوزستان گفت :پنالتی نبود و تصمیم داور بازی را
از تب و تاب انداخت و بحثهای فنی زیر سوال رفت.
یحیی گل محمدی در پایان دیدار تیمهای فوتبال
پرسپولیس و فوالد خوزستان که در چارچوب هفته یازدهم
رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه آزادی برگزار شد و با برتری
 ۲بر یک سرخپوشان پایتخت پایان یافت ،درباره این
مسابقه اظهار داشت :مسابقه مهمی برای ما بود و به دنبال
کسب ۳امتیاز این دیدار بودیم.
وی افزود :دیدار برابر فوالد خوزستان ،برای ما بسیار
سنگین بود زیرا تیم فوالد بسیار فنی و قدرتمند است و
همواره مسابقه با این تیم سخت است.
سرمربی پرسپولیس ادامه داد :روز سختی برابر فوالد
داشتیم اما خوشبختانه توانستیم از موقعیتهای خود
استفاده کنیم و فرصت طلب بودیم .در مجموع مسابقه
خوبی بود و بازیکنان ما خوب جنگیدند و شاهد یک دیدار
فیزیکیوفنیبودیم.
گل محمدی درباره اعالم پنالتی به سود فوالد خوزستان
و اعتراضهای کنعانیزادگان و کادر فنی پرسپولیس به
ً
تصمیم داور گفت :واقعا صحنهای نبود که پنالتی باشد و
نمیدانم داور چه چیزی دید که پنالتی اعالم کرد .به طور
طبیعی تصمیم داور کار را برای ما سخت کرد و فشار روحی
و روانی زیادی به بازیکنانمان وارد شد زیرا چند بازی بود که
نبرده بودیم و در این مسابقه به کسب ۳امتیاز نیاز داشتیم.
وی تأکید کرد :صحنهای که داور پنالتی اعالم کرد بسیار
واضح بود و نمیدانم چرا داور به راحتی به ضرر پرسپولیس

پنالتی اعالم کرد .سوتی که داور زد و پنالتی گرفت بازی را
از تب و تاب انداخت و بحثهای فنی زیر سوال رفت.
منوافشینهستیم!
سرمربی پرسپولیس تصریح کرد :بازی از دست داور
خارج شد و خیلی راحت یک پنالتی برای حریف گرفت .به
خاطر آن صحنه واضح خیلی متعجب شدیم .داور نزدیک
صحنه بود اما پنالتی اعالم کرد .این باعث ایجاد تنش و
ناامنی در بازی میشود و متاسفانه این پنالتی باعث شد
بازی به خشونت کشیده شود .من نمیدانم داور چرا اصال
پنالتی گرفت اما او پس از آن صحنه به من و خیلیهای
دیگر کارت داد و اشتباهش را بار دیگر تکرار کرد.
وی در خصوص کمبود بازیکن در خط دفاع و اینکه
 ۲مدافع سرخها در این دیدار مصدوم شدند ،با لبخند و
مزاح پاسخ داد :بازیکن داریم .من در این پست هستم.
افشین پیروانی را هم داریم .از خودمان هم میتوانیم
استفادهکنیم!بایدببینیموضعیتمصدومیتبازیکنانبه
چه نحوی است .از االن نمیتوانم در مورد بازیهای آینده
نظری بدهیم .وی از پاسخ به سوالی در خصوص جذب
مهدی ترابی و همچنین مشکل رادوشوویچ اجتناب کرد.
هاشمینسب:
بعضیاتفاقاتدرفوتبالعجیباست
مربی تیم فوتبال فوالد خوزستان گفت :آمدیم گل
خوردیم و بعد گل زدیم ولی بعضی وقتها اتفاقاتی در
فوتبال رخ میدهد که عجیب است.
مهدی هاشمی نسب بعد از شکست فوالد مقابل
پرسپولیس اظهار داشت:ما آمده بودیم بازی را ببریم و

همه چیز را در شرایط عادی سنجیدیم .به توانایی تیممان
اطمینان داشتیم و آمدیم گل خوردیم و بعد گل زدیم ولی
بعضی وقتها اتفاقاتی در فوتبال رخ میدهد که عجیب
است .با تمام احترام در  10هفته  4بازی ما را قضاوت
کرده است .در بازی با استقالل یا نساجی پنالتی ما را
نگرفته است .شاید در بازی امروز مشکلی وجود نداشت
ولی سوتهایی زده شد که مشکل داشت .روی گل دوم
پرسپولیس هم خطایی صورت نگرفت ولی همان خطا
تبدیل به گل حریف شد.
مظفری :پنالتی اعالم شده به سود فوالد کامال
اشتباهبود
کارشناس داوری فوتبال ایران گفت :داور با یک تصمیم
اشتباه مبنی بر اعالم پنالتی برای فوالد بازی را بهم ریخت.
داور بازی در دقیقه  ۶۲یک پنالتی به نفع فوالد اعالم کرد
که لوسیانو پریرا این ضربه را تبدیل به گل کرد.
در پی این تصمیم داور ،بازی برای دقایقی به جنجال
کشیده شد .در همین راستا نوید مظفری کارشناس داوری
درگفتوگوباایرنااظهارداشت:تصمیمداورمبنیبراعالم
پنالتی برای فوالد کامال اشتباه بود و داور با این تصمیم
بازی را کامال بهم ریخت .وی افزود :توپ با کتف بازیکن
پرسپولیس برخورد کرد و طبق آخرین قوانین داوری هم
این صحنه به هیچ وجه پنالتی نیست .کارشناس داوری در
موردجنجالهایپسازاعالمپنالتیخاطرنشانکرد:این
طبیعی است که پس از یک صحنه اشتباه بازی به جنجال
کشیده شود اما تنها در مورد آن صحنه میتوانم بگویم که
تصمیم داور کامال اشتباه بود.

اتفاق بزرگ در یادگار؛

فکری استراماچونی را پشت سر گذاشت
محمود فکری با ثبت پیروزی برابر تراکتور موفق شد  ۲۲امتیازی شده و تا پایان
هفته یازدهم از همتای ایتالیایی خود در لیگ نوزدهم ،پیشی بگیرد.
عصردیروزتیمفوتبالاستقاللتهراندرچارچوبهفتهیازدهمرقابتهایلیگ
برتردرورزشگاهیادگارامام(ره)تبریزبهمصافتراکتوررفتوموفقشدبانتیجهسه
بر یک از سد میزبان خود بگذرد و با ۲۲امتیاز به صدر جدول ردهبندی صعود کند.
این برد باعث شد تا استقالل بهترین تیم لیگ در بازیهای خارج از خانه هم
شود و از تراکتور پیشی بگیرد اما این تنها سبقت آبیپوشان نبود که به ثبت رسید.
محمود فکری با این پیروزی شیرین ،موفق شد از آندرهآ استراماچونی نیز پیشی

بگیرد و سرمربی ایتالیا را پشت سر بگذارد.
در لیگ نوزدهم و تا پایان هفته یازدهم ،استراماچونی موفق به کسب  ۲۱امتیاز
شده بود .تیم تحت هدایت او  ۶برد ،سه تساوی و  ۲باخت را تجربه کرد و در
هفته یازدهم با نتیجه  ۲بر یک در مازندران از سد تیم تحت هدایت رضا مهاجری
گذشت .حاال تیم محمود فکری توانسته با  ۶برد ،چهار تساوی و یک باخت و
کسب ۲۲امتیاز از تیم استرا پیشی بگیرد.
در لیگ نوزدهم استقالل تا پایان هفته یازدهم ۲۳گل زده بود و ۱۰بار دروازهاش
باز شده بود اما تیم فکری تا به اینجا ۱۶گل زده و هفت بار تسلیم شده است .یعنی

تیم فکری هفت گل کمتر به ثمر رسانده و از طرفی سه گل هم کمتر خورده است.
باید دید در ادامه چه اتفاقاتی رخ می دهد.
سرمربی اسبق استقالل تا پایان هفته سیزدهه به امتیاز  ۲۵رسید و باید دید
فکری در همین مدت و در دیدار برابر تیمهای سایپا و نفت مسجدسلیمان چه
نتایجی را به دست میآورد .کسب سه امتیاز از این  ۲بازی همه چیز را بین این
سرمربی به تساوی خواهد کشاند اما اگر فکری بتواند چهار یا  ۶امتیاز از تیمهای
صادقی و حسینی بگیرد میتواند به این مساله استناد کند که از تیم جذاب
استراماچونی هم در یک بازه زمانی مشابه ،بیشتر امتیاز جمعآوری کرده است.
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بررسی تحریمها و برجام در گفتوگو با رئیس سازمان انرژی اتمی؛

صالحی :بیاعتمادی ما به آمریکا براساس واقعیتهاست

رییس سازمان انرژی اتمی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درسخنرانی
تلویزیونی ۱۹دی ماه گفت :همانطور که رهبر انقالب فرمودند«:ما هیچ
اصراری نداریم ،هیچ عجلهای نداریم که آمریکا به برجام برگردد؛ مطالبهی
منطقی و عقالنی ما رفع تحریم ها است».
به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ،علی
اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری
درسخنرانی تلویزیونی ۱۹دی ماه گفت :رهبرانقالب در این سخنان فرمودند:
«ما هیچ اصراری نداریم ،هیچ عجلهای نداریم که آمریکا به برجام برگردد؛
ً
اصال مسئلهی ما این نیست که آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد .مطالبهی
منطقی و عقالنی ما رفع تحریم ها است».
صالحی افزود :رهبر انقالب فرمودند ،آنچه مطالبهی منطقی ما و مطالبهی
ّ
عقالنی ما است ،رفع تحریمها است؛ این ّ
حق غصبشدهی ملت ایران
است ».این جمالت مواضعی بود که رهبر انقالب آن را به عنوان «سخن پایانی
و قطعی» جمهوری اسالمی اعالم کردند.
پایگاه اطالعرسانی  KHAMENEI.IRدر مجله اینترنتی نگار ،ذیل پرونده
«حرف قطعی» موضع جمهوری اسالمی در زمینهی تحریمها و برجام را در
گفتوگو با علی اکبر صالحی ،رئیس سازمان انرژی اتمی و از اعضای هیئت
نظارت بر اجرای برجام بررسی میکند.
* چرا غربیها موظف هستند که تمام تحریمها را بردارند؟ و چرا رفع
ً
تحریمها اساسا از بازگشت آمریکاییها به برجام مهمتر است؟
ً
* تحریمها از اساس یک امر ظالمانهای بود و اصال ما چرا تحریم شدیم؛ چون
دنیا ،دنیای منطق نیست .دنیای منطق زور است نه زور منطق؛ لذا عدهای
حاکمیت و شیوهی حکمرانی ایران را مطابق میل خودشان در نظم جهانی
نمیبینند و با ما درگیرند .اصلش این است؛ یعنی حکمرانی ما از دیدگاه آنها
مشکل است ،واال بحث هستهای ،حقوق بشر و دموکراسی مباحثی نیستند که
ً
واقعا مهم باشند؛ چون ما موارد زیادی در کشورهای اطرافمان داریم .کدامشان
ً
ً
واقعا انتخابات درست حسابی
دموکراسی و حقوق بشر دارند؟ اصال کدامشان 
دارند؟ ّاما میبینید که مشکلی ندارند و در مدار سیاسی کشورهای استکباری
میچرخند و کارشان را هم انجام میدهند .پس محوریترین چالش ما با
غرب همان شیوهی حکمرانی ماست .برای آنها یک چیز مجهولی است و
چنین چیزی در دنیا وجود نداشته که بر اساس اصل والیت فقیه باشد.
ً
* البته کشورهای همسایه مشکل زیاد دارند ،ولی ظاهرا مشکل
تحریمی و خارجی ندارند.
* بله  ،منظورم این است که آنها با دنیای غرب چالش ندارند ،ولی مشکل
ً
معیشتی و اقتصادیشان فراوان است .بنابراین چالش ما واقعا هستهای
نیست؛ چون هستهای یک بحث فلسفی نیست و یک بحث دو دو تا
چهارتاست .مباحث هستهای علمی است و باید به یک نتیجهای برسیمّ ،اما
در مباحث فلسفی ممکن است هیچگاه به نتیجهای نرسیم .حاال برگردیم به
همان بهانهی هستهای که برای ما گرفتند؛ حتی اگر ما هستهای را یک بهانه
تلقی بکنیم ،جایگاهی به این اعتبار ندارد برای اینکه بهانههایشان ساختگی
است .گاهی یک بهانه ریشهای دارد ،ولی بهانهی هستهای ساختگی است.
بعضی از متفکرین آمریکایی کتاب نوشتند و گفتند ما بهانهی تصنعی برای
ایران ایجاد کردیم که بتوانیم با ایران وارد چالش شویم.
از ّاوایل دههی هشتاد ،ما را به اعتبار اینکه فعالیتهای سری انجام میدادید
و به آنها نگفتیم ،تحری م کردند که این کذب مطلق است .من دارم مستند
میگویم .زمانی که آقای البرادعی مدیرکل بود ،اگر اشتباه نکنم سال ،۸۱
بنده نمایندهی ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی بودم .وقتی که منافقین
ً
اعالم کردند ایران در نطنز دارد مثال تأسیسات سری میسازد ،قبل از آن ما
آقای البرادعی را به ایران آورده بودیم و به اصفهان هم رفته بود .در فاصلهی
دو سه سال ،دو بار به ایران آمد و من آن موقع نمایندهی ایران بودم .در
اصفهان به او گفتیم ما داریم در اینجا تأسیسات  UCFبرای تبدیل اورانیوم
درست میکنیم؛ یعنی اورانیوم را به گاز  UF۶تبدیل میکنیم .آنجا به او گفتم
میدانی ما برای چه میخواهیم گاز  UF۶تولید کنیم؟ چون آقای البرادعی
متخصص هستهای نبود و حقوقدان بود ،گفت چرا؟ گفتم ما میخواهیم
غنیسازی بکنیم ،واال پودر اورانیوم نگ ه داریم ،آسانتر از گاز است.
آن موقع هنوز تأسیسات نطنز به این صورت کلید نخورده بود .بعد از یکی دو
سال تأسیسات نطنز کلید خورد و منافقین اعالم کردند که جمهوری اسالمی
دارد مخفیانه این کار را میکند؛ چون به آقای البرادعی اطالع داده بودیم که
ما میخواهیم غنیسازی بکنیم ،فوری جواب داد که من مطلع بودم و از قبل
به من اطالع دادند و اینها کار سری انجام نمیدهند و تمام شد؛ ّاما دستگاه
تبلیغاتی و رسانهای قوی غرب این دروغ بزرگ را جاانداختند و از آنجا ما را
وارد یک چالش جدی کردند .ببینید این بهانهی تصنعی که آژانس بینالمللی
در زمان آقای البرادعی رد کرد را آنها همچنان ادامه دادند .پایبند هم بودند
و تحریم ادامه پیدا کرد.بنابراین تحریم ظالمانه بود و هیچ دلیل و توجیهی
نداشت که آنها ما را تحریم کردند و حاال باید تحریم را بردارند.
* چه گامهای مشخص و عملی آمریکا و اروپا باید برای رفع تحریمها
بردارند؟
خیلی آسان است .ببینید عمدهی بخش تحریم ما به تعامالت بانکی
ی و نقلوانتقاالت مالیمان روان بشود و
برمیگردد .اگر ما دادوستد بانک 
مشکلی نداشته باشیم و فروش نفتمان هم مشکل نداشته باشد ،دیگر
مشکلی نداریم و کارمان را انجام میدهیم .این محوریترین قسمت تحریم
ً
است ؛ یعنی ّاوال جلوی فروش نفت و سایر تولیدات در جمهوری اسالمی را
ً
نگیرند ،ثانیا روابط بانکی را تسهیل بکنند که ما بتوانیم تراکنشهای بانکی و
تعامالت بینالمللی داشته باشیم.
* با توجه به تصمیمی که مجلس گرفته است تا گامبهگام تعهدات
برجامی را لغو کند ،چه تأثیر و پیامدهایی خواهد داشت؟ و تحلیلتان از
این تصمیم چیست؟
ً
* این تصمیم در ادامهی تصمیم پنج گامی است که قبال دولت گرفته بود.
وقتی که در  ۵+۱به این تفاهم رسیدیم که آنها تحریمها را بردارند ،ما هم
یکسری محدودیتها را در صنعت هستهای پذیرفتیم .خب تحریمها بعد از
یکی دو سال تا حدودی برداشته شده بود و تعامالت بانکی ما داشت انجام
میگفت .البته همان ّاوایل هم مقداری مشکل آفریدند ،ولی اصل کار داشت
جلو میرفت و فعالیتهای اقتصادی از هر حیث داشت رشد پیدا میکرد و

ً
تقویت میشد .وقتی آقای ترامپ از برجام خارج شد ،کال تحریمهای ثانویهی
را بر ما وارد کرد .البته تحریمها دیگر منشأ شورای امنیت سازمان ملل را
نداشت و این دفعه تحریمها منشأش تحریمهای ثانویهی آمریکا بود ،ولی
اروپاییها میگویند اغلب شرکتهای ما با آمریکا کار میکنند و آمریکاییها
سهیم هستند و عقب نشستند .کشورهای دیگر هم مثل هند که یک کشوری
بزرگی است تمکین کردند .علتش هم منطق زور آمریکا است.
* پس شما میفرمایید که این تصمیمی که اآلن مجلس گرفته مطابق
است با آنچه که در جریان تفاهمات تصمیمگیری شد؟
بله ،وقتی آنها تحری م کردند و تمام امتیازاتی که قرار بود ما از برجام بهرهمند
بشویم ،جلویش را گرفتند ،طبق قاعدهی عقلی ما هم باید به تعهداتی که
داریم دیگر التزامی نداشته باشیم .طبق بند  ۳۶ ،۲۶و  ۳۷ما اعالم کردیم که
در پنجگام نسبت به تعهداتی که دادیم عقبنشینی میکنیم و مجلس آمد و
این را یک قدم جلو برد و درست هم هست و ما هم خودمان را ملزم به اجرای
قانون مجلس میدانیم .این یک واقعیتی است و هم دولت ،هم سازمان انرژی
اتمی اعالم کرد که ما در پیادهکردن قانون مجلس در ابعاد فنی هیچ مشکلی
نداریم و در عرض  ۲۴ساعت ،غنیسازی  ۲۰درصد را راهاندازی کردیم.
* ماجرای تاکید رهبر انقالب راجع به غنیسازی  ۲۰درصد چیست؟
ّ
رهبر انقالب یک بار فرمودند که غنیسازی  ۲۰درصد نماد تحقق و تجلی
ارادهی ملی است .سال  ۸۸که بنده مسئولیت سازمان انرژی اتمی را عهدهدار
شدم ،به من اطالع دادند که سوخت رآکتور تهران رو به اتمام است .سال
 ۱۳۶۶من و آقای مهندس ذاکر همزمان هرکدام برای مأموریتی در آرژانتین
بودیم .ایشان مسئول تأمین سوخت  ۲۰درصد رآکتور بود و برای تهیه سوخت
به آرژانتین آمده بود ۲۰ .درصد از آرژانتین تأمین شد و سال  ۶۷وارد ایران شد
و سال  ۸۸داشت رو به اتمام میرفت که ما از آژانس بینالمللی انرژی اتمی
تقاضا کردیم که  ۲۰درصد را برای ما تأمین بکنند .این بار آژانس بینالمللی
انرژی اتمی شرط گذاشت .آقای البرادعی به من گفت آقای صالحی
آمریکاییها و روسها گفتند بهشرطی  ۲۰درصد را میدهیم که شما اورانیوم
 ۴درصد غنیشدهتان را بدهید تا در خارج از کشور تبدیل به  ۲۰درصد بشود.
آن زمان میدانستیم که آنها به ما  ۲۰درصد نمیدهند و ما خودمان ۲۰
درصد را در چهارچوب تعهدات پادمانی شروع کردیمّ ،اما نیاز نبود که همه
مطلع باشند .بدون اینکه تعهدات پادمانیمان را به هم بزنیم ،طراحی ۲۰
ً
درصد را از صفر شروع کردیم و کمتر از دو سال تقریبا هجده ماه کارخانهاش
را ساختیم .وقتی  ۲۰درصد ساخته شد ،ما به خارجیها گفتیم دیگر ۲۰
درصد را نمیخواهیم و در لحظات آخر اعالم کردیم  ۲۰درصد را تولید کردیم.
غربیها گفتند اینها بلوف میزنند و دروغ است ،مگر میشود چنین چیزی
ً
اتفاق بیوفتد .واقعا تحول عظیمی بود و رهبر انقالب در صحبتهایشان با این
مضمون فرمودند که این تحقق ارادهی یک ملت است.
ما حدود دویست و یا سیصد کیلو  ۲۰درصد تولید کردیم که برجام اتفاق
افتاد .یکی از تقاضاهای برجام این بود که ما  ۲۰درصد را برای یک مدتی
متوقف کنیم .این نکته را هم بگویم که ما در برجام در حوزهی فنی هیچکدام
از حقوق فنی هستهایمان را واگذار نکردیمّ ،اما محدودیت زمانی را پذیرفتیم.
اآلن  ۲۰درصد ذخیرهای که برای رآکتور تهران داریم ،مال حدود پنج سال
پیش است .حاال بعد از پنج سال محدودهی زمانی تمام شده و ما  ۲۰درصد
ً
را مجددا آغاز میکنیم .در برجام آمده است که اگر  ۲۰درصد زودتر تمام شد
یا ما تولید میکنیم یا آنها به ما میفروشند .رآکتور بدون سوخت نمیماند
و آنها متعهدند طبق برجام قبل از انتهای آن زمان به ما  ۲۰درصد بدهند
یا اینکه خودمان تولید میکنیم .حاال آنها بدقولی کردند و از برجام بیرون
آمدند و قانون مجلس  ۲۰درصد را الزامی کرد و ما هم آغاز کردیم.
البته باید قبلش به آژانس اطالع میدادیم .پروتکلی در آژانس است که باید
انجام بگیرد و انجام گرفت .ما وقتی  ۲۰درصد را شروعکردیم ،در  ۲۴ساعت
طبق آخرین خبری که دارم  ۲۰گرم در ساعت دارند تولید میکنند؛ یعنی
ً
عمال داریم نیم کیلو در روز تولید میکنیم .ما این  ۲۰درصد را تولید و ذخیره
میکنیم و اگر آنها به برجام برگشتند ،ما هم به تعهدمان برمیگردیم .رهبر
انقالب همین چند روز پیش در سخنرانیشان فرمودند که اگر آنها تحریمها
را برداشتند ،ما هم به همان تعهداتمان برمیگردیم.
* با توجه به تجربه ای که از برجام بهدست آوردیم و تذکر رهبر انقالب
درباره مکانیسم تعهد در مقابل تعهد ،به نظر شما مسیر ما از این به بعد
چگونه باید باشد؟
* ببینید مؤمن از یک سوراخ دو بار نباید گزیده شود .قبل از این موقعی که من
وزارت خارجه بودم ،در ارتباط با مذاکره با آمریکا خدمت رهبر انقالب رسیدم و
ایشان فرمودند آمریکا قابل اعتماد نیست .این را تذکر داده بودند و در جریان
مذاکره هم ایشان تأکید داشتند که حواستان جمع باشد .برخی توصیهها را
میکردند که ما چگونه باید عمل بکنیم که پیشاپیش جلوی بدعهدی آنها
را بگیریم؛ یعنی پیشبینیهایی بکنیم که آنها نتوانند بدعهدی بکنند.
خیلی تأکید داشتند ،ولی خب تأمین این نظر سخت بود .بعد از اینکه این
اتفاق افتاد ،آمریکاییها دوباره بدعهدی کردند .حاال اگر بخواهند برگردند،
جمهوری اسالمی باید اطمینان الزم را پیدا بکند .اگر میخواهد نسبت به
گامهایی که برداشته عقبنشینی بکند ،باید این اطمینان الزم را داشته باشد.
ً
مثال اگر اینها گفتند ما بیانیه میدهیم که تحریمها را برداشته شود ،ما هم
بیانیه میدهیم که گامهایمان را برمیداریم .اگر کار عملیاتی کردند ما هم
عملیاتی به موازات آنها انجام میدهیم؛ یعنی بیانیه در مقابل بیانیه ،عمل در
مقابل عمل و تعهد در مقابل تعهد .دیگر مثل گذشته نخواهد بود که ما فقط
تعهداتمان را انجام بدهیم .نوع کار آنها نرمافزاری است؛ یعنی مثل قانون
است که میگوید من ایران را تحریم کردم ،حاال تحریمها را بردارید .یک نوع
دستورالعمل و بخشنامه است که باید صادر کنند؛ ّاما نوع کار ما فنی است؛
یعنی باید  ۲۰درصد را متوقف کنیم و سانتریفیوژها را برچینیم .لذا اگر ما از
نظر فنی عقبنشینی بکنیم ،بازگشتش مشکل است.
* شرایط حقوقی تفاهمنامهی برجام چگونه است؟ آیا طرفین متعهد
ً
میتوانند شروط جدیدی برای رفع تحریمها اضافه کنند؟ اخیرا شاهد
بودیم که آقای بایدن صحبتهایی راجع به مسئلهی موشکی ایران کرد
که در موضوع برجام محلی از اعراب نداشت.
ً
ً
نه ،این مسئله را که صراحتا مسئولین کشور خصوصا آقای رئیس جمهور و
آقای دکتر ظریف اعالم کردند که ما هیچ شرطوشروط دیگری را نمیپذیریم.

اگر میخواهند برگردند ،برجام همان برجام قبلی استّ .اول باید این دیوار
بیاعتمادی که از بین رفته ،دوباره اعتمادسازیاش انجام بگیرد .نه ما به
آنها اعتماد داریم و نه آنها به ما اعتماد دارند .البته بیاعتمادی ما به
آنها بر اساس واقعیتهاست و حقانیت ما را نشان میدهد ،ولی آنها
بیاعتمادیشان به ما بر اساس این ضربالمثل است که میگوید :کافر همه
را به کیش خود میپندارد.
* بارها شنیدهایم که رهبر انقالب تأکید کردهاند مهمترین و
محوریترین راهکار برای بهبود بخشیدن به اوضاع و احوال اقتصاد
ملی ،خنثیسازی تحریمهاست .صرفنظر از اینکه طرفین برجام چه
تصمیماتی میگیرند و آمریکاییها به برجام برمیگردند یا نه ،چگونه
خنثیسازی تحریمها میتواند راهکار اصلی برای بهبود اوضاع و احوال
اقتصاد ملی باشد؟
* وقتی ما در مقابل یک چالش بیرونی قرار میگیریم ،یک اصلی را که باید
مدنظر قرار بدهیم ،اصل بازدارندگی است .این بازدارندگی میتواند در امور
نظامی ،در امور اقتصادی یا در امور فرهنگی باشد .در تمامی این حوزهها
ما باید این اصل بازدارندگی را ایجاد بکنیم .بهعبارت دیگر تا قوی نشویم،
ً
نمیتوانیم واقعا در مقابل دشمن بایستیم .خب دنیا هم دنیای پیچیدهای
است .دنیایی که رحم و انسانیت در آن نیست .یک ظاهرسازی دارند ،ولی
ً
پشت سر این ظاهر واقعا نیات شیطانی خوابیده است .انسان باید با بصیرت
باشد و حواسش را جمع بکند .باید برای دههها و چه بسا سدهها برنامهریزی
کرد .اساس تمام اینها هم استقالل سیاسی است .انقالب مقدس جمهوری
اسالمی ایران ،استقالل سیاسی را برای ما به ارمغان آورد .بهعبارت دیگر ما
غالم حلقه به گوش کسی نیستیم .خودمان برای خودمان تصمیم میگیریم و
در مدار سیاسی خودمان میچرخیم ،نه در مدار سیاسی دیگران .این خیلی
مهم است.
بنابراین انقالب این بستر را برای ما فراهم کرد که بتوانیم خودمان را بسازیم؛
ّاما چگونه میتوانیم خنثیسازی بکنیم؟ ببینید خوشبختانه خداوند نعمات
زیادی به جمهوری اسالمی ایران عنایت کرده است .کشور ما جمعیت قابل
توجهی دارد و میتواند یک اقتصاد خود اتکا داشته باشد .شما نمیتوانید
ً
با صد هزار نفر اقتصاد خود اتکا داشته باشید .مثال کشور اسلوونی دوونیم
میلیون جمعیت و صنایع زیادی دارد .آن موقع جزئی از یوگوسالوی بود و
تولیداتش را به کل یوگوسالوی ارائ ه میداد .وقتی از یوگوسالوی جدا شد،
مانده بود که این تولیدات کجا برود؛ یعنی با دو میلیون نمیتوانست یک
اقتصاد متکی به خودش داشته باشد.
ً
ّاما  ۸۵میلیون واقعا یک عددی است که میتواند یک اقتصاد قائم به ذات
خودش داشته باشد و تولید و مصرفش را هم دارد .مسئلهی دوم ،نیروی
ً
انسانی است که در جمهوری اسالمی تربیت شدهاند و اصال قابل مقایسه با
هیچ کشوری در منطقه نیست و ما در عرصهی جهانی رتبهی خیلی خوبی
داریم .مسئلهی سوم،موقعیت جغرافیایی است .ما پانزده همسایهی دریایی
و زمینی داریم و کمتر کشوری هست که پانزده همسایه داشته باشد .موقعیت
ترانزیتیای داریم که آسیای مرکزی را به اروپا و دریای سیاه و خزر را به خلیج
فارس وصل میکند .مسئلهی چهارم  ،منابع طبیعی فراوان نفت و گاز و معادن
است .اینها واقعیتی است که جمهوری اسالمی دارد.
بنابراین ما هر آنچه که برای اقتصاد متکی به خود نیاز داشته باشیم را داریم،
فقط باید حرکت بکنیم .البته به این مفهوم نیست که ما میخواهیم دور
ً
خودمان یک دیوار بکشیم و بگوییم با دنیا هیچ رابطهای نداریم .نه ،اصال به
این مفهوم نیست؛ ّاما باید از درون قوی باشیم که وقتی با دیگران ارتباط برقرار
میکنیم ،ارتباط معنادار و دوطرفهای باشد .بنابراین برای خنثیسازی تحریم
ّاول باید اقتصادمان را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی بسازیم تا بتوانیم ارتباط
معناداری با دیگران برقرار بکنیم و بعد از آن رشد و تعالی پیدا بکنیم.
* با تصمیماتی که ترامپ گرفت و از برجام خارج شد ،خساراتی به
کشور ما وارد کرد .بعضی از این خسارات جنبهی عمومی و بعضی دیگر
جنبهی فنی داشتند .چگونه این خسارات باید محاسبه بشود؟ و در
نهایت چطور باید از طرف ملت و حاکمیت ایران مطالبه بشود؟
در این دو سه سالی که ترامپ از برجام خارج شد ،جلوی صادرات ما را
گرفتند .ما قبل از خروج ترامپ حدود  ۲.۵میلیون بشکه نفت فقط صادر
میکردیم و بعد از خروج از برجام به زیر یک میلیون بشکه رسید .جلوی
صادرات نفت ما را گرفتند و بعد یواشیواش جلوی صادرات منابع دیگرمان
ً
را هم گرفتند؛ حتی بعدا جلوی پتروشیمی را گرفتند و همینجور روزبهروز
تحریمها را اضافه کردند .اینها ضرر و زیان دارد .وقتی که میتوانستیم نفت
بفروشیم و درآمد داشته باشیم و سرمایهگذاری بکنیم و آن سرمایهگذاری
زایش داشته باشد ،با تحریمها همهی اینها را از دست دادیم.
باید همت عالی به خرج دهیم و همان حرکت اقتصادی بومی خودمان
را جلو ببریم؛ یعنی مردم با نشاط ،با امید ،با جدیت کامل ،با وحدت و با
انسجام اقتصاد ملی را بسازندّ ،اما دولت و سایر قوا در کشور هم باید برای
این کار بسترسازیکنند .ما باید بسترسازی درست برای حرکت مردم در امور
اقتصادی و معیشتی فراهم بکنیم.
ّاما راجع به حقوق ما اینجا به وزارت امور خارجه برمیگردد که باید با کمک

وزارت اقتصاد ،معاونت حقوقی ریاست جمهوری و  ...مطالبهی حقوقی بکند
و از وزارتخانههای مختلف گزارش تهیه بکند که ضرر و زیان چقدر بوده است و
بعد پیگیری بشود .ضرر و زیان یک امری نیست که ما بخواهیم بیتوجه نسبت
به آن باشیم و یک واقعیتی است که باید دنبال کنیم.
* با توجه به اتفاقاتی که افتاده است ،تأکیدات رهبر انقالب و مصوبات
مجلس و برنامههای جدید سازمان انرژی اتمی را توضیح بدهید.
اآلن سازمان انرژی اتمی در حوزههای مختلف دارد کار میکندّ .اولین و
محوریترین کار سازمان انرژی اتمی این است که نیروگاه برق بسازد .رهبر
انقالب هم فرمودند بین  ۲۰تا  ۳۰هزار مگاوات نیاز داریم که باید ظرفیت برق
هستهای را در کشور ایجاد بکنیم .ما اآلن هزار مگاوات داریم و دو هزار مگاوات
دیگر هم داریم میسازیم .اآلن بوشهر دو و سه را در حال ساخت داریم که دو
سال است شروعشده و بهخوبی هم جلو رفته است .امیدواریم هفت هشت
سال دیگر عملیاتی بشود.
محوریترین کار سازمان انرژی اتمی تولید برق هستهای است که ما
اآلن داریم دو نیروگاه میسازیم؛ ّاما هزینهی ساخت این نیروگاهها خیلی
زیاد است .نیروگاههای هستهای با نیروگاههای فسیلی متفاوت است و
سرمایهگذاری ّاولیهاش خیلی زیاد استّ ،اما سرمایهگذاری ثانویه و ادامهی
کارش بسیار پایین است؛ یعنی هر نیروگاه هزار مگاواتی هستهای ،پنج میلیارد
دالر قیمتش است ،ولی هرکدام از این نیروگاهها شصت هفتاد سال عمرشان
است و هزینهی راهبریشان حدود صد میلیون دالر در سال است.
بنابراین محوریترین کار ،نیروگاه است که داریم میسازیم .بحث استراتژیک
دیگری که سازمان انرژی اتمی با آن روبهرو هست ،تأمین مواد ّاولیه است.
برای ساخت نیروگاه باید اطمینان پیدا کرد که سوخت مورد نیازش را هم
میتوانیم در داخل تأمین کنیم .هر نیروگاه  ۳۰۰تن اورانیوم طبیعی در سال
میخواهد .ما امسال تازه به  ۴۰تن رسیدیم و خیلی باید کار بکنیم تا به ۳۰۰
تن برسیم.
ً
* اساسا نگاه رهبر انقالب به پیشرفت های علمی در عرصه هستهای و
نیروهای جوانی که وارد این عرصه میشوند چگونه است؟
* ما هر از چندگاهی گزارشهایی را خدمت رهبر انقالب میفرستیم.
آخرین گزارشی که فرستادیم در ارتباط با فناوری کوانتومی بود که یک گزارش
راجع به پیشرفت در پیشران هستهای بود .چندسال پیش هم یک نمایشگاه
اختصاصی در حسینهی امام خمینی رحمهاللهعلیه برگزار کردیم و ایشان از
مجموعهی دستاوردها بازدید کردند .ایشان وقت مفصلی هم گذاشتند و با
تکتک جوانها در حوزههای خودشان بحث و سؤال میکردند و تشویقشان
ً
میکردند .جوانان ما هم عمدتا کمتر از سی سالاند؛ یعنی متوسط عمر
مهندسین و نخبگان ما کمتر از سی سال است.

عواقب ماندگار یکدست و همسو شدن دولت و مجلس؛

حدادعادل در رویای یک تجربه
شکستخورده

هر روز که به پایان سال ۹۹نزدیک تر می شویم ،به لیست چهره های
سیاسی که تا پیش از این تقریبا سکوت اختیار کرده و حاال سکوت
خود را با هدف فعالیتهای انتخاباتی می شکنند ،افزوده میشود.
حدادعادل یکی از این افراد است که از روزهای آغازین دی ماه ،رسما
به جرگه فعالین انتخابات ۱۴۰۰پیوست؛ آن وقت که اولین نطق
سیاسی خود را در جلسه شورای راهبردی شبکهسازی اجتماعی
ائتالف نیروهای انقالب اسالمی ،با چشم انداز دولت سیزدهم انجام
داد.
حدادعادل که این بار هم با عنوان رئیس شورای ائتالف نیروهای
انقالب اسالمی وارد این دوره از کاروزار سیاسی شده  ،فعالیت
انتخاباتی خود را همانند همفکران خود با حمله به دولت و رئیس
جمهور آغاز و البته تاکید کرد که « انتخابات آینده باید ذیل عنوان
شورای ائتالف مدیریت شود ».
استارت انتخاباتی با چاشنی انتقاد از دولت
حدادعادل همچنین در همایش روسا و دبیران استانهای شورای
ائتالفنیروهایانقالباسالمیافزودکه «ازمردمخجالتمیکشم»!
و در تشریح علت خجالت زدگی خود هم ،این موارد را گفت  «:چون
یک روز بحث گوشت و یکی روز فوالد و و روز دیگر بحث بورس است و
روی هرچه دست میگذاریم ،میبینیم که هم کمکاری و هم بدکاری
وهمناهماهنگی است».
او ضمن تداوم حمله به دولت روحانی با افزودن این جمله که «
بعید نیست که مقداری ارز آزاد کنند یا قولش را بدهند یا با معادالت
پولیومالی بازی کنند و قیمت ارز و سکه پایین بیاید و مردم به یک
سمت و سوی بروند»؛ صراحتا نقش تحوالت آمریکا و حذف ترامپ
از معادالت جهانی و اثرگذاری تحریم های کاخ سفید را نفی کرد .در
ادامه  ،به زعم خود "الگوی خوب" هم برای دولت سیزدهم به عنوان
نمونه ،ذکر کرد و ابراز امیدواری هم می کند که در  ۱۴۰۰دولتی
مانند مجلس انقالبی سرکار بیاید .مجلسی که به گفته او در کمتر از
یک سال ،کارهای مثبتی! انجام داده است؛ کارهایی مثل « تصویب
قوانینی مانند مالیات بر خانه های خالی ،بحث هستهای و اصالح
قانون انتخابات ».
نقدعملکردمجلسموردتاییدحدادعادل
اما نقطه اوج سخنان حدادعادل که سابقه ریاست مجلس و
کمیسیون فرهنگی در دوره های هفتم و هشتم را هم ،در کارنامه خود
دارد؛ آنجاست که میگوید  « :مسلما نظام سلطه راضی نیست که ما
در انتخابات ۱۴۰۰دولتی از جنس مجلس داشته باشیم و حتما آنها
برای اینکه این نتیجه به دست نیاید برنامه اقتصادی و سیاسی دارند و
باافکارعمومیبازیمیکنند!».
همین بخش از سخنان حدادعادل کافی بود تا مورد نقد به خصوص
در فضای مجازی قرار بگیرد .دامنه این انتقادات ،هم به مسائل امروز
اشاره دارد و هم عملکرد مجلس و دولتی را با چالش مواجه میکند که
در روزگاری نه چندان دور ،مورد حمایت حدادعادل و هم طیفانش قرار
داشت.
باال ماندن قیمت ارز و سکه به نفع کیست؟
بیشترین انتقادها با طرح این سوال بیان شد که « باالماندن قیمت
دالر و ارز و سکه برای حدادعادل و یارانش چه آورده ای دارد که اینگونه
نگرانپایینآمدنقیمتشهستند؟»
نکته جالب دیگری که مورد توجه قرار گرفت ،این بود که حدادعادل
در حالی به مصوبه مجلس درباره "مالیات بر خانه های خالی " به
عنوان یک دستاورد قابل افتخار اشاره می کند که این مصوبه در ابتدا
به علت وجود برخی ابهام ها و مغایرتها ،توسط شورای نگهبان رد شد
و بعد از دو بار رفت و آمد میان بهارستان و شورای نگهبان ،سرانجام
درحالی به تصویب رسید که بخاطر تغییرات ِاعمال شده ،نتوانست
نقشی در ساماندهی بازار مسکن ایفا کند.
در عین حال ،برخی طرح ها و پیشنهادهای مجلس یازدهم  ،چنان
با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شده که در واقع تبدیل به ضد
تبلیغ شده و به عنوان عملکرد منفی مجلس تا اینجای کار ،برشمرده
میشوند.موافقتباپیشنهادحذفبودجهطرحغربالگریزنانباردار
در بودجه ۱۴۰۰که این روزها زمزمه آن مطرح است ،جدیدترین از این
دست موارد است.
رویای یکدست شدن مجلس و دولت به کجا می رسد؟
اما موضوع مهمی که حدادعادل موقع بیان اظهاراتش  ،آن را
فراموش کرده بود در نظر بگیرد؛ این نکته است که او در حالی آرزوی
تشکیل مجلس و دولتی همسو و از یک جنس را مجددا بر زبان میراند
که پیش از این یک بار  ،رویای او و دوستانش محقق شده بود .رویایی
که در سال  ۸۴و  ۸۸تعبیر شد و در نتیجه آن ،در حال حاضر ،کمتر
شخصیتسیاسیوجودداردکهبتواندوبخواهدباافتخاربگویدحامی
دیروز محمود احمدی نژاد بوده است.
در عین حال همسویی دولت و مجلس در آن مقطع به لحاظ پایگاه
سیاسی  ،نه تنها باعث توسعه کشور در آن سالها نشد بلکه جامعه را
با خسارتهای اقتصادی و بداخالقی های سیاسی مواجه کرد که آثار
آن ،کماکان پابرجاست؛ به گونه ای که حتی خود حدادعادل نیز در
اظهارات اخیرش با بیان این جمله که «ما برای پیروز شدن تهمت
نمیزنیم ولی مثالهای بیتدبیری و نگاه های سیاسی نسبت به
مسائل بین المللی از یکی دوتا گذشته است »  ،سعی کرد تاثیرپذیری
اش از میراث فرهنگی به جامانده از دوره احمدی نژاد را نفی کند و
خود را مبرا از بیان انتقادهایی نشان بدهد که صرفا رنگ و بوی سیاسی
دارد.
البته این تالش حدادعادل  ،پیشاپیش با شکست مواجه شده است
زیرا مردم سهم او و همکفرانش را در به وجودآمدن مشکالت اقتصادی
و معیشتی کشور در همسویی با دولت احمدی نژاد و سکوتی که در آن
 ۸سال داشتند ،از یاد نبرده اند.
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 چینیها صدای بابابرقی رو هم درآوردن!
درخبرها آمده است فعالیت
ماینرهای چینی و افزایش فشار
بر نیروگاههای برق که منجر به
رخ دادن قطعی گاه و بیگاه برق
در سراسر کشور شده است .

درجلسه شورای اسالمی شهر قم :

تعرفه عوارض ۱۴۰۰شهرداری
تصویب شد

گزارش تفریغ بودجه سال 1398سازمان زیباسازی و همچنین تعرفه عوارض
و خدمات بهای سال 1400شهرداری قم به تأیید اعضای شورای اسالمی شهر
رسید .تعرفه عوارض  1400شهرداری تصویب شد رئیس کمیسیون برنامه
و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای اسالمی شهر قم در نشست این شورا
با اشاره به برآورد اولیه و متمم بودجه سازمان زیباسازی شهرداری قم در سال
 ۱۳۹۸اظهار کرد :وصولی این سازمان در سال گذشته ،حدود ۸میلیارد و۹۰۰
میلیون تومان و هزینه کرد آن هم حدود  ۹میلیارد تومان بوده است که نشان
می دهد این سازمان با حدود  ۱۰۰میلیون کسری مواجه بوده است .مجید
اخوان ادامه داد :البته در گزارش سازمان حسابرسی درباره این تفریغ بودجه
نکاتی هم به عنوان تذکر بیان شده است .وی درباره تعرفه عوارض و خدمات
بهای سال  ۱۴۰۰شهرداری قم نیز خاطر نشان کرد :این تعرفه شامل افزایش،
تغییر و الحاق نسبت به سال جاری خواهد بود .اخوان افزود :ضابطه دریافت
عوارض و خدمات بهای شهرداری بر اساس دفترچه ای است که مفاد آن به
صورت سالیانه مورد تجدید نظر قرار می گیرد و اکنون نیز این تجدیدنظرها
نیازمند تأییدیه اعضای شورای اسالمی شهر برای درج آگهی قانونی آن است.
وی درباره جمع بندی نشست های مختلف درباره این تعرفه بویژه در کمیسیون
تلفیق شورای اسالمی شهر اذعان کرد :مقرر شد از سال ،۱۴۰۰قیمت منطقه
ای بر اساس اصالحی ماده ۶۴قانون مالیات های مستقیم ،مبنای برآورد تعرفه
عوارض و خدمات بها باشد .رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه
گذاری شورای اسالمی شهر قم همچنین بیان داشت :البته برخی تخفیف
ها و همچنین برخی عدم افزایش تعرفه ها برای مشاغل آسیب دیده از کرونا
هم در این تعرفه گذاری لحاظ شده است .در پایان گزارش تفریغ بودجه سال
 ۱۳۹۸سازمان زیباسازی و همچنین تعرفه عوارض و خدمات بهای سال۱۴۰۰
شهرداری قم با رأی موافق اکثریت اعضای شورای اسالمی شهر قم همراه شد.

طرح :مهدی عزیزی

آیتاللهمکارمشیرازی:

مهار گرانیها مستلزم عزم جدی مسئوالن است
رسیده و برخی دیگر نیز بهخاطر وجود بیماری کرونا
کار و درآمد خودشان را از دست داده اند؛ افزون بر
این بسیاری از مردم که شاغل هستند نیز درآمد
محدودی دارند و با این درآمد محدود پاسخگوی
هزینههایزندگینیستند.
امروزتولیدبخاطرعملکردبانکهاازبین
رفتهاست
وی «از بین رفتن تولید» را یکی از مشکالت
و چالشهای مهم کشور دانست که زمینهساز
گرانیهای افسارگسیختهشدهوبیان کرد :اگر تولید
نباشد ،اقتصاد در هم میشکند؛ امروز تولید بخاطر
عملکرد بانکها از بین رفته است؛ این بانکها با آن
سودهایکذاییوجریمههایتاخیرآنچنانی،بالیی
برای تولید محسوب میشود .وی خاطرنشان کرد:
همه دلسوزان نسبت به بانکها و عملکردشان تذکر
میدهند ،اما تا بهحال کسی نتوانسته جلوی آنها را
بگیرد و بانکها نیز به رویه خود ادامه میدهند.
این مرجع تقلید «عدم نظارت» را دومین عامل
زمینهساز مشکالت و گرانیها دانست و تاکید کرد:
گاهی از اوقات میشنویم که کامیونهای قاچاق
از کانالهای رسمی همچون گمرک جلوی چشم
مسئوالن وارد میشود؛ این چه نظارتی است؟ آیا
نظارت اینگونه است که کامیونهای قاچاق بدون
مانع وارد کشور شود؟
وی با بیان اینکه بیانصافی برخی کسبه سومین
عامل تشدید گرانیها و مشکالت معیشتی مردم

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم مطرح کرد

معضلکمبودپارکینگدرمجتمعهایتجاری

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم به معضل شهرداری درباره پارکینگ
مجتمعهای تجاری اشاره کرد و گفت :باید با اقدامات پیشگیرانه مالکان را به
سمت احداث پارکینگ پیش ببریم .غالمرضا جانقربان که دیروز در نشست
رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم سخن میگفت با بیان اهمیت تصمیم
گیری مشترک و همدالنه مسئوالن شهرداری و اعضای شورای اسالمی شهر
اذعان کرد :هرگاه به تصمیم های مشترک و همدالنه رسیدهایم ،توانستهایم
مسائلراباموفقیتپشتسربگذاریموهمافزاییراتجربهکنیم.معاونشهرسازی
و معماری شهرداری قم سپس به موضوع حذف پارکینگ برای برخی از کاربریها
و بر اساس ّ
مصوبه اخیر شورای اسالمی شهر توجه داد و یادآور شد :تعرفه گذاری
انجام شده برای حذف این پارکینگها ،حربهای است تا افراد مختلف به احداث
پارکینگ تشویق شوند و به ساخت آن بویژه در فضاهایی که معضل کمبود
پارکینگ کامال محسوس است اقدام کنند .جانقربان سپس به معضل شهرداری
درباره پارکینگ مجتمعهای تجاری اشاره کرد و گفت :پارکینگهای ایجاد شده
برای این مجتمعها ،کفاف نیازها را نمیدهد و از این رو شاهد برخی مشکالت و
گرفتاریهای اساسی در آنها هستیم .وی در ادامه بیان داشت :شاید یک نگاه این
باشد که باید جریمههای قانونی در این زمینه اخذ شود ،اما در عین حال تردیدی
نیست که باید از موضع پیشگیرانه اعم از جریمه و دیگر موارد بهره گرفت تا شاهد
کاهش روز به روز معضالت مدیریت شهری باشیم.
مدیرعاملسازماناتوبوسرانیشهرداریقم:

اتوبوسهایشهریبهصورتمستمر
ضدعفونیمیشوند

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم گفت :تمام اتوبوسها از ساعت
 11شب به بعد در پارکینگهای اتوبوسرانی با تجهیزات مختلف ضدعفونی
میشوند،بهطوریکههفتتاهشتساعتایزولههستند.
علی نیک با اشاره به اهمیت رعایت شیوهنامههای بهداشتی در ایام شیوع
کرونادراستفادهازاتوبوسهایدرونشهری،اظهارداشت:اتوبوسهابهعنوان
مکانی عمومی که جمعیت قابل توجهی را روزانه در نقاط مختلف شهر جابجا
میکنند ،باید مدام ضدعفونی شوند .مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری
قم خاطرنشان کرد :تمام اتوبوسها از ساعت  ۱۱شب به بعد در پارکینگهای
اتوبوسرانیباتجهیزاتمختلفضدعفونیمیشوند،بهطوریکههفتتاهشت
ساعت ایزوله هستند .نیک با بیان اینکه به هر راننده نیز محلول ضدعفونی
تحویل داده شده است که نسبت به ضدعفونی دستهای اقدام کنند ،تصریح
کرد :با نصب بنر از مسافران نیز خواستهشده برای ورود به اتوبوسها از ماسک
استفاده کرده و فاصله اجتماعی را رعایت کنند .وی عنوان کرد :همچنین با
پیگیریهای انجامشده امکان فروش ماسک با قیمت هزار تومان در تمام
باجههایکارتبلیتاتوبوسرانیپیشبینیشدهاست.
مدیرعامل سازمان قطار شهری قم خبرداد

صرفه جویی ۱۰۰میلیارد تومانی با
بومیسازیتجهیزاتمترو

مدیرعامل سازمان قطار شهری قم از بومیسازی و تولید اکثر تجهیزات مترو
قم در داخل کشور خبر داد .منصور درویشی با اشاره به بومیسازی تجهیزات
مترو قم ،اظهار داشت :بومیسازی تجهیزات مترو قم با حمایت توان داخلی در
حال انجام است .مدیرعامل سازمان قطار شهری قم با بیان اینکه بابت توسعه
و تکمیل خطوط ریلی سالیانه میلیونها دالر ارز از کشور خارج میشود ،ابراز
کرد :این در حالی است که اگر مطابق با منویات مقام معظم رهبری از مهندسان
ایرانی و صنایع داخلی حمایت شود امکان بومیسازی و تولید اکثر تجهیزات
در داخل کشور وجود دارد .درویشی افزود :مترو قم جزء پروژههایی است که در
بومیسازی تجهیزات و استفاده حداکثری از توان داخل پیشگام شده است،
بهنحویکه با اتکا بر دانش فنی و اعتماد به شرکتهای داخلی نخستین سوزن
و کراسآور  ۱۰۰درصد ایرانی در داخل کشور تولید شد و در آزمایشات پیش رو
نیز استانداردهای الزم را کسب کرد .وی اضافه کرد :کارشناسان سازمان قطار
شهریباهمکاریدانشگاهاصفهاندرزمینهارتعاشاتخطوطریلیمطالعاتی
را انجام دادند که عالوه بر سبکسازی بخش روسازی متروی قم منجر به
صرفهجویی هزار میلیارد ریالی در پروژه شد و این اقدام ارزنده در جای خود
قابلتقدیروستایشاست.
مدیر منطقه دو شهرداری قم خبرداد:

احداث دومین زیرگذر عابر پیاده
ریل راه آهن
مدیر منطقه دو شهرداری قم از احداث دومین زیر گذر عابر پیاده در مسیر
ریل راه آهن قم به منظور سهولت تردد اهالی و ایجاد راه دسترسی به بلوار امام
رضا(ع) در خیابان رسول دادخواه خبر داد .رضا رحیمی با اشاره به برنامه ساخت
زیرگذر جدید ریل راه آهن ،اظهار داشت :با متوقف کردن حرکت قطارها در یک
شیفت کاری و جمع آوری ریل راه آهن به مدت دوازده ساعت ،عملیات نصب
باکسهای مخصوص زیرگذر عابر پیاده در تقاطع بلوار آیت الله بنی فضل با
خیابان رسول دادخواه انجام شد .مدیر منطقه دو شهرداری قم ادامه داد :زیرگذر
اول در محدوده پل  ۹دی احداث شده و در حال بهره برداری است و عملیات
نصب دومین زیرگذر ساعت  ۵صبح دوشنبه گذشته آغاز و نصب باکسهای
زیرگذر تا ساعت  ۱۷به پایان رسید .عملیات عمرانی احداث مسیر پیاده رو و
ویلچر روی این زیرگذر نیز به زودی انجام و آماده بهرهبرداری خواهد شد.

یکی از مراجع تقلید با اشاره به اینکه حل
مشکالت معیشتی و مهار گرانیها مستلزم عزم
جدی از سوی مسئوالن است ،تاکید کرد :تا عزم
جدی نباشد مشکالت حل نخواهد شد.
آیتالله ناصر مکارم شیرازی در مراسم سوگواری
سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره(س)
که در مدرسه امام امیرالمومنین(ع) با حضور
جمعی از علما ،اساتید و فضالی حوزه و با رعایت
پروتکلهای بهداشتی برگزار شد ،با بیان مسائل
و مشکالت اجتماعی مردم ،افزود :مساله گرانی
از جمله مشکالتی است که مردم بهصورت مرتب
بیان میکنند و میخواهند آنها را به مسئوالن
تذکر دهیم .آیتالله مکارم شیرازی اضافه کرد:
امروز حقیقتا عدهای از مردم کارد به استخوانشان

است ،افزود :برخی از کسبه جنسها را هر روز به
یک قیمتی میفروشند و یا میگویند باید تلفن
بزنیم و بپرسیم نرخ ساعت فعلی چه مقدار است تا
با شما حساب کنیم! برخی دیگر نیز جنس را امروز
فروختهاند و بیعانه هم دریافت کردهاند ،اما موقع
تحویل جنس دبه در میآورند و میگویند باید قیمت
امروز را بدهید!
مسئوالنبرایبهبودوضعیتبایدابتدا
بانکهارامهارکنند
وی تصریح کرد :این سه عامل دست به دست
همدیگر داده و اوضاع اقتصادی را خراب کرده است
واگرمسئوالنمیخواهندوضعیترابهبودببخشند
باید ابتدا بانکها را مهار کرده ،سپس نظارت خود را
بر ورود و خروج سرمایهها تقویت کنند و همچنین
کارهایفرهنگیانجامدهند.
آیت الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان
خود گفت :مردم باید از مکتب حضرت زهرا(س)
الگو بگیرند؛ عزاداری بهجای خود ،اما الگو گرفتن از
این اسوه بزرگ یکی از اهداف جلسههای عزاداری
است.
وی با تاکید بر ضرورت تبیین فضایل حضرت
صدیقه طاهره(س) بهگونهای که قابل الگوبرداری
باشد ،ادامه داد :هدف نخست از برگزاری مجالس
عزاداری ،تربیت نفوس و آمادگی افراد برای پیمودن
مسیر تقرب به خداوند و دومین هدف بیان راه حل
گرفتاریهاومشکالتاجتماعیاست.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر قم :

َ
قم هراسی ها نباید بی جواب باقی بماند

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر قم نیز دراین
جلسه گفت :مردم قم همچنان در مبارزه با کرونا پیشتاز و پیشگام هستند و
البته باید اذعان کرد که این قم هراسی ها و اهانت هایی که به مردم قم شده
َ
است ،نباید بی جواب باقی بماند.
حسن مالکی نژاد در نشست دیروز شورای اسالمی شهرقم با اشاره به رعایت
حداکثری شیوه نامه های بهداشتی در عزاداری ایام فاطمیه مردم قم خاطر
نشان کرد :نماز جمعه این هفته قم نیز پس از  6ماه و در شرایط آبی کرونایی
مجددا بازگشایی شد و ما خود شاهد رعایت شیوه نامه های بهداشتی در این
مراسم عبادی سیاسی توسط مردم بودیم .وی با بیان دالیل قم هراسی برخی
از مسؤوالن اذعان کرد :به نظر می رسد این عده ضمن آن که با جایگاه معنوی
و سیاسی قم مشکل دارند ،با جایگاه روحانیون نیز مشکل دارند و البته مخالف
شور و نشاط در زنده نگاه داشتن شعائر مذهبی هستند.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر قم همچنین
تأکید کرد :مردم قم همچنان در مبارزه با کرونا پیشتاز و پیشگام هستند و البته
باید اذعان کرد که این قم هراسی ها و اهانت هایی که به مردم قم شده است،

َ
نباید بی جواب باقی بماند.
باید از مردم شریف استان قم تقدیر و تشکر کرد
رئیس شورای اسالمی شهر قم ،نیز دراین جلسه قم هراسی ّ
مجدد برخی را
ناشی از عناد آنان نسبت به قم و مردم قم دانست.
عبدالله جاللی اظهار کرد :باید از مردم شریف استان قم تقدیر و تشکر کرد؛
چراکه قم جزو اولین شهرها و استان هایی بود که وضعیت رنگ بندی کرونایی
در آن از رنگ زرد به وضعیت آبی تبدیل شد.
وی افزود :متأسفانه باز هم در این روزها شاهد قم هراسی ُم ّ
جدد از سوی
برخی افراد هستیم ،در حالی که مشخص نیست چه عنادی با قم دارند.
رئیس شورای اسالمی شهر قم ادامه داد :آمارها نشان می دهد اکثر مردم قم
همچنان به رعایت شیوه نامه های بهداشتی توجه دارند و پایبندند.
جاللی سپس تصریح کرد :مردم قم همواره نشان داده اند که در پایبندی به
ارزش ها ،پیشگام و سرآمد بوده اند و از این رو امیدواریم که تداوم رعایت شیوه
نامه های بهداشتی توسط مردم قم به جایی برسد که قم جزو نخستین استان
های کشور باشد که محو کرونا در آن اتفاق بیفتد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم :

روزانه ۲۰۰تن تخممرغ در مرغداریهای قم تولید میشود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
قم از تولید روزانه بیش از  ۲۰۰تن تخممرغ در
مرغداریهای قم خبر داد.
مهرداد غضنفری در جمع خبرنگاران در
خصوص تنظیم بازار کاالهای اساسی بهویژه
تخممرغ اظهار داشت :در بخش توزیع،
سازمان صنعت وظیفه مهمی دارد ،با توجه
به نوساناتی در بازار تخممرغ ،دفتر اقتصادی
استانداریبرکانونهایتوزیعتخممرغنظارت
میکند.
معاون استاندار قم افزود :هرگونه تخلف در
تولید و توزیع مستلزم برخورد قانونی است ،که
در این راستا از یک دیماه به طور متوسط 43
تن تخممرغ تأمین و توزیعشده و نظارت خوبی

در این زمینه وجود داشته است.
وی با بیان اینکه نهادههای مرغداریهای
استان  100درصد تأمین میشود و براین
اساس نرخ مصوبی اعالم شد که قیمت
تخممرغ در درب کارخانه 14هزار تومان است،
تأکید کرد :طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار
تولیدکنندگان باید  30درصد از تولید خود را با
قیمت 16هزارو 500تومانویژهمصرفکننده
توزیع کنند .غضنفری یادآور شد :سازمان
صنعت برای تعادل بخشی به بازار ورود کند
و بازرسی و نظارت نیز باید پاسخگو باشند تا
دچار کمبود نشویم ،هرچند روزانه بیش از
 200تن تخممرغ در مرغداریهای قم تولید
میشود .وی با تأکید بر اینکه وقتی نظام عرضه

و تقاضا حاکم شود و مقدار کاال بیشتر باشد با
توجه به تقاضا قیمت کاهش پیدا میکند و ما
باید تعادل را به بازار برگردانیم افزود :سرانه باید
براساسنیازمصرفکنندهباشدوسهماصناف
نیز باید بهخوبی مشخص شود ،وقتی نیاز بازار
وجود دارد جهاد کشاورزی به این تکلیف توجه
کند و اگر در روند توزیع دچار مشکالت شدیم
دستگاه قضایی و تعزیرات وارد شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
قم عنوان کرد :باید به تصمیمها پایبند باشیم
و با نگاه عقالیی و منطقی و کارشناسانه به
تنظیم بازار بپردازیم و در مورد کاالها تالش
کنیم تکنرخی عمل کرده و مانع از نوسان در
بازارشویم.

نائب رئیس شورای اسالمی شهر قم :

تعرفه گذاری عوارض شهرداری باید هوشمند شود

نائب رئیس شورای اسالمی شهر قم نظام تعرفه
گذاری عوارض و خدمات بها را نیازمند هوشمند
شدن عنوان کرد.
حسن بختیاری در نشست دیروز شورای اسالمی
شهرقم با اشاره به افزایش هزینه های شهرداری و
اداره شهر بویژه با تورم های اخیر بیان داشت :قطعا
افزایش تعرفه ها برای برداشت هزینه های شهر از
جیب مردم کار درستی نیست.
وی با اظهار تأسف از هوشمند نبودن نظام تعرفه

گذاری عوارض و خدمات بهای در شهرداری قم
تصریح کرد :سقف افزایش تعرفه ها باید مشخص
باشد ،بویژه آن که در بخشی از پیشنهادهای مربوط
به تعرفه گذاری در سال آینده ،شاهد افزایش 400
تا  500درصدی عوارض هستیم .عضو شورای
اسالمی شهر ادامه داد :متأسفانه در نظام تعرفه
گذاری سال ،1400سیاستگذاری الزم برای اصالح
بافت فرسوده به عنوان یک امر راهبردی و مهم ،دیده
نشده است .وی افزود :توسعه متوازن شهر و رفع

برخیمحرومیتهاازچهرهشهرهمازدیگرمواردی
است که باید در این نظام تعرفه گذاری دیده شود که
متأسفانهدیدهنشدهاست.
نائب رئیس شورای اسالمی شهر در پایان اظهار
کرد :عدالت به معنای این نیست که این تعرفه برای
همه به صورت یک عدد یکسان در نظر گرفته شود،
بلکه عدالت در تحقق نظام تعرفه گذاری هوشمند
است تا هم درآمدهای شهرداری تأمین شود و هم
اقشارآسیبپذیرآسیبنبینند.

دستگیری نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک
رئیساتحادیهمشاورانامالکازدستگیریحسامالدینعقبایینایبرئیساتحادیهمشاورانامالک
تهران خبر داد .مصطفی قلی خسروی با تأیید دستگیری حسام عقبایی گفت :وی روز چهارشنبه در
منزلش دستگیر شده و سپس به دفاتر حقوقی برده شد و پس از بازرسی دفاتر حقوقی وی از سوی
مأموران ،به همراه آنها به اتحادیه امالک تهران آورده شده و سپس مأموران وی را با خود بردند.رئیس
اتحادیه مشاوران امالک تهران با بیان اینکه هر کس در هر مقام و منصبی باید پاسخگوی اعمال خود
باشد افزود :چندی قبل از سوی کمیسیون ماده  ۳۹اتاق اصناف گزارشی از کوتاهیهای عقبایی برای
ما ارسال شد که ما هم برای کمیسیون مربوط در اتاق اصناف ارجاع دادیم و کمیسیون مربوط باید حکم
برکناری وی از مقامش را در اتحادیه صادر میکرد ،اما مشمول مرور زمان شد و به تأخیر افتاد .خسروی
همچنین ممنوع الخروجی خود را پس از دستگیری عقبایی تکذیب کرد و گفت :بعد از دستگیری
عقبایی برخی رسانهها تماس گرفتند و از بنده خواستند در نشستی خبری از خود دفاع کنم که گفتم
وقتی خطایی نکردم از چه چیزی دفاع کنم؟
نحوه استخدام معلمان حقالتدریسی اعالم شد
وزارتآموزشوپرورشنحوهبرگزاریدورهمهارتآموزیواستخدام ٢٥هزارو ٥٠٠معلمحقالتدریسی،
آموزشیاران نهضت سوادآموزی ،مربیان پیشدبستانی و خرید خدمات آموزشی را اعالم کرد .به گزارش
مرکز اطالعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزشوپرورش ،در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین
تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزشوپرورش
مصوب  ۱۳شهریور ۱۳۹۷مجلس شورای اسالمی و آییننامههای اجرایی مربوط (الحاقات بعدی)،
اطالعیه نحوه برگزاری دوره مهارتآموزی و استخدام معلمین حقالتدریسی ،آموزشیاران نهضت
سوادآموزی ،مربیان پیشدبستانی و خرید خدمات آموزشی اعالم شد.این اطالعیه مربوط به مشمولین
قانون مزبور که به استناد مجوز شماره۷۱۱۰۴۱مورخ ۸اسفند ۱۳۹۸سازمان اداری و استخدامی کشور
برای تبدیل وضعیت ۲۵هزار و ۵۰۰نفر از مشمولین که از سوی ادرارت کل آموزشوپرورش استانها
جهتگذراندندورهیکسالهمهارتآموزیبهدانشگاههامعرفیشدهاند،است.
توهین یک مجری صدا و سیما به لباس کردی
نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسالمی در انتقاد از توهین یک مجری صدا و سیما به لباس
کردی گفت :صحبتهای اخیر این مجری نسبت به لباس کردها درباره این که نماد چوپانی است ،از دو
حالت خارج نیست یا این مجری بی سواد ناآگاه و خام است و یا اینکه این گفتار سیاست غلط سازمان
صدا و سیما را نشان میدهد .سید مهدی فرشادان در جلسه علنی دیروزمجلس شورای اسالمی در
انتقاد از توهین یک مجری صدا و سیما به لباس کردی اظهار کرد :رئیس جمهور ،وزرا و علی الخصوص
رئیس صدا و سیما باید بدانند فرهنگ و لباس زیبای کردها دارای هویت و ریشه است اما تعداد انگشت
شماری از مدیران بی سواد در صدا و سیما باید در اظهارنظرهای جاهالنه خود درباره لباس مقدس
کردها خودداری کنند .مجری شبکه دو سیما در یک برنامه زنده تلویزیونی به مهمان برنامه اش که لباس
کردی بر تن دارد ،می گوید :این لباس چوپانی چیست که پوشیده اید! دکتر فریبرز عزیزی مهمان برنامه
در جواب می گوید :این لباس یادگار کاوه آهنگر و نماد آزادی از چنگال استبداد است.
آزادی  ۵تبعه بازداشت شده اندونزیایی در ایران
سفارت اندونزی در تهران دیروز در بیانیهای مکتوب از آزادی پنج تن از اتباع این کشور در ایران خبر
داد که پیشتر به جرم تالش برای قاچاق نفت بازداشت شده بودند.به گزارش ایلنا ،خبرگزاری آنارتا نیوز
گزارش داد ،این پنج نفر در مارس  ۲۰۲۰در آبهای خلیج سوار بر یک کشتی به نام «روبی» بودند که
بازداشت شدند ،اما سرانجام روز ۱۴دسامبر با حکم دادگاه بندر جاسک در استان هرمزگان از آنها رفع
اتهام شده است.

جانشینفرماندهانتظامیاستانقم:

 ۳۳هزار عدد ماسک قاچاق در قم کشف شد

جانشینفرماندهانتظامیاستانقمگفت:باتالشمأمورانیگانتکاوریاستان ۳۳،هزارعددماسک
قاچاق کشف شد.
سرهنگ بهادر اسماعیلی اظهار داشت  :مأموران یگان تکاوری استان در راستای اجرای طرح برخورد
با خودروهای حامل کاالی قاچاق در محور قم-تهران ،یک دستگاه پژو ۴۰۵را توقیف کردند.
وی خاطرنشان کرد :در بررسی صورت گرفته مشخص شد خودرو حامل ۳۳هزار عدد ماسک فاقد
مجوزقانونیوقاچاقاستکهکارشناسانارزشریالیمحمولهرابیشاز ۳۰۰میلیونریالاعالمکردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت :درنهایت یک نفر در این رابطه دستگیر و به همراه پرونده
تشکیلشدهبرایانجاممراحلقانونیتحویلمرجعقضاییاستانشد.
اسماعیلی بابیان اینکه مقابله با کسانی که در بحث سالمت مردم قصد سودجویی دارند در دستور کار
پلیساستانبودهوبامتخلفانوسودجویانبهشدتبرخوردمیشود،تصریحکرد:شهروندانمیتوانند
در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه در این خصوص ،موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰
به پلیس اطالع دهند.
کشف ۲۹کیلوگرم تریاک و دستگیری یک قاچاقچی
وی همچنین از کشف  ۲۹کیلوگرم تریاک در قم خبر داد و گفت :در این عملیات یک قاچاقچی
مواد مخدر دستگیر شد .اسماعیلی گفت :در پیگیری اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم
مشخص شد یک قاچاقچی مواد مخدر قصد دارد با یک دستگاه پژو ،مواد افیونی را از یک استان جنوبی
به قم منتقل کند که در ادامه بالفاصله موضوع در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم بیان داشت :سپس طی هماهنگیهای قضایی ،مأموران پلیس
مبارزهبا مواد مخدر استان قم منزل متهم راشناساییو در عملیاتی غافلگیرانهنامبرده را دستگیر کردند.
وی خاطرنشان کرد :سرانجام طی بازرسی صورت گرفته از منزل وی ۲۹ ،کیلو و  ۴۵۰گرم مواد مخدر
در قالب  ۳۸بسته از نوع تریاک کشف شد.
فرمانده انتظامی استان قم خبرداد:

توقیف هفتدستگاه خودرو قاچاق بر در قم

فرمانده انتظامی استان قم از کشف محموله  ۱۰میلیارد ریالی قاچاق در پی توقیف هفتدستگاه
خودرو قاچاق بر در این استان خبر داد.
سردار سید محمود میرفیضی در گفتوگویی اظهار داشت :در اجرای طرح برخورد با خودروهای
حامل قاچاق ،مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان قم ،هفتدستگاه خودرو قاچاق بر را
که از مبدأ یکی از استانهای جنوبی کشور به مقصد تهران درحرکت بودند ،در محور مواصالتی استان
قم توقیف کردند .وی گفت :در این رابطه  ۳دستگاه پژو ۲ ،۴۰۵دستگاه پژو پارس ،یک دستگاه تیبا و
همچنین یک دستگاه خودرو زانتیا توقیف و در بازرسی از خودروها ۷۲عدد زودپز ۱۵۰،دستگاه همزن،
 ۲۴دستگاه چرخگوشت ۳۰ ،دستگاه ترازوی آشپزخانه ۲۵ ،دستگاه مادربورد ۷ ،دستگاه مانیتور۱۷ ،
دستگاه لب تاپ و ۶۰دستگاه لوازم جانبی فاقد مجوز و قاچاق کشف و راننده خودروها دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان قم تصریح کرد :کارشناسان مربوطه ارزش کاالهای کشفشده قاچاق را
درمجموع بیش از  ۱۰میلیارد ریال اعالم کردند .میرفیضی گفت :درنهایت متهمان به همراه پرونده
تشکیلشدهبرایانجاممراحلقانونیتحویلمرجعقضاییاستانشدند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم :

مالک دستگاههای استخراج رمز ارز 920میلیون
ریال جریمه شد
مالک
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم از ضبط کاال و جزای نقدی  920میلیونی برای
ِ
ارز (ماینر) قاچاق در قم خبر داد.
دستگاههای استخراج رمز ِ
مهدی ریاضی گفت :پیرو گزارشات مردمی مبنی بر استفاده غیرمجاز دستگاه های استخراج رمز ارز
(ماینر) در یک کارگاهی واقع در حومه شهر قم ،مامورین و عوامل ناجا با هماهنگی این اداره کل از کارگاه
مذکور بازرسی و تعداد  25دستگاه ماینر به ارزش  917,474,760ریال را کشف ،توقیف و مراتب جهت
رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال گردید.
وی افزود :با تشکیل پرونده ،شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی قم،
ضمن احضار متهم ،استماع اظهارات و اخذ آخرین دفاعیات متهم ،به دلیل عجز متهم از ارائه مدارک
مثبته ،پس از رسیدگی ،اتهام قاچاق را محرز و مسلم دانسته؛ متهم را عالوه بر ضبط ماینرهای مکشوفه
قاچاق به نفع دولت ،به پرداخت مبلغ  920,000,000ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم همچنین خاطرنشان کرد :بر اساس قانون کلیه دستگاههای
استخراج رمز ارز توسط مرجع کاشف ،تحویل اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان شد.

