رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم خبرداد

تخصیص ۵۷۳میلیارد ریال تسهیالت به
بخشاصناف

روزنامه
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استاندار قم خبر داد:
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رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم گفت :از ابتدای
سالجاری تا پایان دی ماه در حوزه اصناف ۵۷۳ ،میلیارد ریال
تسهیالت به بانکهای عامل استان معرفی شده است .محمود
سیجانی بیان کرد :این تسهیالت شامل یکهزار و ۱۰۴طرح است
و موجب اشتغالزایی برای  ۲هزار و  ۷۶۶تن میشود .وی بیان کرد:
تسهیالت اختصاص یافته به اصناف استان شامل ،تسهیالت
بازسازی و نوسازی ،روستایی و عشایری ،آسیب دیده از کرونا و
مشاغل خانگی است .وی ادامه داد :موارد فوق از اعتبارات

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم خبر داد:

هزینههرمترمربعمسکنملیبراساس
قیمتتمامشده

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم گفت :در طرح
مسکن اقدام ملی قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ،بر اساس
شیوه نامه و بر مبنای قیمت تمام شده لحاظ میشود .داریوش
بلدی با اشاره به تعیین قیمت پایه دو میلیون و  700هزار تومان
در جلسه شورای مسکن استان افزود :این قیمت مبنای پایه برای
برگزاری مناقصه و بر اساس فهرست بها و بدون اعمال ضریب
پیمانکار محاسبه و علی الحساب بوده که بعد از ساخت هر پروژه،
قیمت نهایی هر متر مربع آن احصاء میشود .وی توضیح داد:
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بهرهبرداری از 212پروژه

همزمان با دهه فجر

استاندار قم گفت :همزمان با ایام الله دهه فجر ،تعداد 212و عملیات اجرایی  31پروژه نیز آغاز می شود .دکتر بهرام
پروژه در حوزه های مختلف زیربنایی ،فرهنگی ،ورزشی ،سرمست با گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب
صنعتی و ...با اعتباری بالغ بر  5400میلیارد ریال افتتاح اسالمی اظهار كرد :این ایام فرصت مناسبی را برای تبیین و
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جانشینفرماندهسپاهاستانقمخبرداد

آغازرزمایشگردانهایالیبیتالمقدسوکوثربسیج
4

معاون دادستان عمومی و انقالب قم خبرداد:

کالهبرداری میلیاردی با ادعای
قدیمی برنده شدن در قرعه کشی
معاون دادستان عمومی و انقالب قم گفت :با ادعای قدیمی
برنده شدن در قرعه کشی و مراجعه به عابر بانک برای دریافت
جوایز ،در  ۹ماه امسال از  ۲۲۰شهروند قمی ۱۲ ،میلیارد ریال
کالهبرداری شده است .به گزارش روز شنبه روابط عمومی

دادسرای قم  ،حجت االسالم ابوالفضل تحریری در این زمینه
افزود :این کالهبرداران تلفنی با منتسب کردن خود به ارگانها
و نهادهای دولتی و یا تحت نام رادیو جوان ،رادیو پیام ،رادیو
معارف و امثال آن با تماس با مردم ،و اعالم برنده شدن در قرعه
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رئیس مرکز بهداشت استان قم اعالم کرد

قمدررتبهبیستویکمکشوردرفوتیهایکرونا
4

انقالب و نسل ها
ساالرقاسمی*

پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران در  ۲۲بهمن سال  ، ۱۳۵۷خاطرهای
ماندگار برای کسانی است که دوران استبداد و وابستگی کشور را به قدرت های جهانی
تجربه کرده اند اما علل و چرایی وقوع این رخداد بزرگ باید به شکلی منطقی و مناسب
در اذهان نسل ها جای داد.
اکنون بیش از چهار دهه از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران می گذرد و مردم
انقالبی ایران در این مدت حوادث  ،رویدادها ،تلخی ها و شیرینی های فراوانی را تجربه
کرده اند ،از گردبادهای جنگ و تحریم بیگانگان و ستیز برخی گروه های سیاسی
داخلی تا رسیدن به خودکفایی و استقالل اقتصادی و نظامی در پرونده قطور این
انقالب مشاهده می شود.
انقالب اسالمی پس از پیروزی خود فراز و نشیب های فراوانی پشت سر گذاشته و
توانسته از میان هزاران خطر و مانع به نسل های جدید برسد ضمن آنکه آوازه آن کرانه
های دور دست را در نوردیده و به گوش ملت ها در گوشه و کنار جهان رسیده است.
این انقالب حیات زورمداران و زورگویان جهانی را به مخاطره انداخت  ،مسیرهای
تقابلی فراوانی برای کم اثر کردن یا نابودی آن در پیش گرفته شد ،از تقابل نظامی ،
اقتصادی و فرهنگی گرفته تا ایجاد گروه های به اصالح اسالمی اما به شدت انحرافی
و خشن مانند تکفیری ها به عنوان راهبردی خصمانه در مسیر راه انقالب اسالمی قرار
داده شد  .با این وجود این انقالب توانسته از میان بالها و موانع اسالمی واقعی را به
جهانیان معرفی کند و و با شکست توطئه ها  ،بزرگترین قدرت ها را به چالش بکشاند
هرچند که هزینه های فراوانی بابت این تقابل پرداخت شده است .
صرفنظر از پیامدها و حوادث پس از پیروزی انقالب اسالمی ،امروزه بسیاری از
نوجوانان و جوانان در تفکر علل و چرایی وقوع این انقالب و تغییر نظام شاهنشاهی
به جمهوری اسالمی در ایران هستند ،موضوعی که باید در قالب مباحث اجتماعی،
سیاسی  ،فرهنگی و اجتماعی یا با استفاده از مستنداتی مانند فیلم ها و آثار تاریخی
می توان به آنها پاسخ داد و ذهن و افکار نوجوانان و جوانان را نسبت به این رخداد
بزرگ آگاه و روشن شاخت.
برهمین اساس گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی را بار دیگربه یاد امام و شهدا با لبیک گویی به رهبرفرزانه انقالب جشن می
گیریم و در بهار پیروزی انقالب به تبیین فلسفه انقالب ،جبهه مقاومت و دستاوردهای
آن برای نوجوانان و جوانان می پردازیم.
بهرهگرفتن از ظرفیتهای رسانهای و فضای مجازی و به مشارکت گذاشتن جشن
های پیروزی انقالب اسالمی با مردم از مهمترین مواردی است که باید به آن توجه
داشت و باید در این عرصه فعالیت ها به گونه ای پیش برود تا نوجوانان و جوانان بتوانند
به خوبی علل و چرایی پیروزی انقالب اسالمی را درک کنند.
پیروزی انقالب اسالمی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) ،نهضت دینی،
فرهنگی و توسعه عدالت خواهی بود که باید در دهه مبارک فجر بتوانیم به بهترین
شکل ممکن آثار و برکات این انقالب الهی را به نسل ها انتقال دهیم .
اکنون که کشور و جهان درگیر ویروسی منحوس به نام کرونا است اما فضای مجازی
بستری مناسب برای انتقال پیام ها و آثار و دستاوردهای انقالب اسالمی به نوجوانان و
جوانان و سایر ملت ها به شمار می رود ،فضایی که در بستر آن می توان به تنویر افکار
جهانیان پیرامون انقالب اسالمی و دوران پیش و پس از پیروزی آن پرداخت .همچنین
موضوع مهم دیگری باید در جشن های پیروزی انقالب اسالمی به آن پرداخت  ،بیانیه
گام دوم انقالب اسالمی به عنوان نقشه راه آینده این انقالب است که باید به شکلی
مناسب این نقشه راه را برای آیندگان معرفی تابتوانند بالندگی  ،شکوفایی و استقالل
بیشتر کشور را رقم بزنند و جوانه های امید بر نشاط و سرافرازی ایران اسالمی بدمند.
امروز تمام دستگاه ها و نهادها اعم از سپاه  ،بسیج ،ارتش ،بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس ،بنیاد شهید و امور ایثارگران،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
سازمانتبلیغاتاسالمی،دانشگاهها،آموزشوپرورش،کانونهایفرهنگیمساجد،
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،ورزش و جوانان ،شهرداریها ،دهیاران ،نهاد
کتابخانههای عمومی  ،بخشداران و تمام ارکان اداری و تشکل های مردم نهاد می
توانند در حوزه نشر دستاوردهای پیروزی انقالب اسالمی برای آینده سازان در قالب
نمایشگاه مجازی و فیزیکی سخن بگویند و افتخارات این انقالب را بازگو نمایند.
با اجرای صحیح و هوشمند برنامه های جشن پیروزی انقالب اسالمی می توان
فاصله بین نسل نوجوان و جوان را با هدف و سیاست های کلی انقالب اسالمی از
بین برد .امروز اهمیت فضای مجازی برهیچ کسی پوشیده نیست و نباید ازاین امر مهم
وحیاتی برای تببین دستاوردهای انقالب اسالمی غفلت کرد.

معاون آبفای قم:

مدیرکل گمرکات استان قم اعالم کرد:

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب قم گفت :طرح
«آب امید» به منظور بهینهسازی مصرف آب و تشویق مشترکین کممصرف
خانگی در این استان اجرا میشود .جواد پیرحاجاتی با بیان اینکه در این طرح
مشترکین خانگی آب ،بر اساس میزان مصرف ماهیانه به چهار دسته تقسیم
میشوند ،افزود :این دستهبندی بر اساس الگوی مصرفی که توسط وزارت نیرو
به شرکتهای آب و فاضالب ،ابالغ شده انجام گرفته است .معاون خدمات
مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب قم الگوی مصرف در بخش خانگی در 4

مدیرکل گمرکات استان قم گفت :ارزش کاالهای صادر شده از گمرکات استان
به بازارهای جهانی از ابتدای سالجاری تا پایان دیماه  ۱۱۵ ،میلیون و ۴۴۴هزار
دالر بودهاست .اسفندیار دریکوندی بیان کرد :در همین رابطه ۹۷هزار و ۹۶۴تن
انواع کاال همچون گرانول ،پفک ،کفش و صندل ،شمش سرب ،مصنوعات مسی،
مواد و محصوالت پالستیکی  ،شیمیایی و هیدروکربن ،به کشورهایی نظیر عراق،
افغانستان،امارات،هند،پاکستانازبکستانصادرشدهاست.ویافزود:درهمین
مدت ،مقدار۴۲هزار و۴۲۱تن کاال مانند اجزا و قطعات موتورسیکلت  ،الیاف 4

صادرات 115میلیون دالر کاال از گمرکات قم

طرح «آب امید» در قم اجرا میشود

بقاء تنها برازنده ذات اوست

جناب آقای دکتر کالنترزاده

استاندارقم:

مدیرکلمحترمارتباطاتواموربینالمللشهرداریقم
با نهایت تأثر و تألم ،درگذشت پدر همسر گرامیتان شادروان
«استاد عبدالله شکری» را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض
نموده و رحمت واسعه الهی برای آن مرحوم مغفور و صبر و شکیبایی
برای جنابعالی و سایر بازماندگان ایشان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

شهرداریقم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 2099001543000001

اداره امور شعب بانک ملی استان قم
در نظر دارد عملیات احداث خزانه بتنی شعبه خیابان سمیه قم را با برآورد اولیه  6/720/000/000ریال و
زمان اجرای کار  50روز و تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ  340/000/000ریال(ضمانت نامه بانکی یا واریز
وجهنقد)ازطریقمناقصهعمومییکمرحلهایوازطریقسامانهستادبهشرکتهایواجدشرایطواگذارنماید.
به همین منظور از کلیه شرکتهایی که دارای حداقل رتبه 5در رشته ابنیه از دفتر فنی استانداری و یا معاونت برنامه
ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و همچنین دارای گواهی ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده
کشور می باشند  ،دعوت بعمل می آید تا از تاریخ  99/11/11تا پایان وقت اداری مورخ  99/11/15نسبت
به خرید اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نموده و پیشنهاد قیمت خود را همراه با مدارک درخواستی
حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ  99/11/25از طریق سامانه ستاد تحویل نمایند ( .پاکات الف باید بصورت
فیزیکی به اداره امور تحویل گردد  .پاکات ب و ج فقط در سامانه بارگذاری شود  ).جلسه بازگشایی پاکات در
ساعت  8صبح مورخ  99/11/26در محل کمیسیون قبول معامالت اداره امور شعب بانک ملی استان قم واقع
در طبقه اول ساختمان سرپرستی  ،اتاق کنفرانس می باشد .مناقصه گران می توانند در صورت تمایل در جلسه
بازگشاییپاکاتحضوربهمرسانند.
ً
توضیحا اینکه کلیه هزینه های مرتبط با چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
ً
تذکر :شرکت در مناقصه صرفا از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.irامکانپذیر خواهد بود.
👆اداره امور شعب بانک ملی استان قم

شناسه آگهی1085015:

دهه فجر سرآغاز طلوع خورشید تابان
انقالباست
استاندار قم در پیامی به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر تاکید کرد :دهه فجر"" نقطه
عطف و مقطع سرنوشت ساز تاریخ کشور و سرآغاز طلوع خورشید تابان انقالب اسالمی
است.
در این پیام که نسخهای از آن روز شنبه در اختیار ایمان قرار گرفت ،آمده است :دهه
فجرنقطهعطفومقطعسرنوشتسازتاریخکشوروسرآغازطلوعخورشیدتابانانقالب
اسالمی است ،یادآور روزهایی پرشکوه و جاودان از جنس وحدت و همدلی و همصدایی
یک ملت در مسیر آزادی خواهی و ستیز با ظلمت و تباهی و کنار زدن تاریکیهاست.
پیام ادامه یافتهاست( :دهه فجر همچنین یادآور) برافراشته شدن پرچم فتح و پیروزی
به دست رهبری آزاده و دور اندیش است که پس از قرن ها ،حیات و عظمت دوباره ای
به دین و ارزش های اسالمی بخشید و استقالل ،آزادی و عزت و خودباوری را برای این
سرزمین به ارمغان آورد و بارقه های امید و آرامش و معنویت را دل ملت بزرگ ایران و تمام
مظلومانومستضعفانجهانزندهکرد.
پیام حاکیست :امروز با گذشت سال ها ،حرکت انقالب اسالمی و اهداف و آرمان
های آن ،همان حرکت ،اهداف و آرمان هایی است که امام عظیم الشأن در بهمن ۵۷
ترسیم کردند و ملت قدرشناس و هوشیار ایران اسالمی در طی این  ۴۲سال سپری
شده از پیروزی انقالب اسالمی ،همچنان قدردان این میراث ارزشمند و دستاوردهای
گران سنگ آن هستند.
در این پیام آمده است :ضمن گرامیداشت چهل و دومین فجر شکوهمند انقالب
اسالمی و تقارن آن با خجسته ایام والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و
هفته تکریم مقام زن و روز مادر و ادای احترام به بنیان گذار فقید جمهوری اسالمی
ایران و تمامی شهدا و ایثارگران و فجرآفرینان غیور ،عزت وسربلندی روزافزون نظام
مقدس جمهوری اسالمی و مردم شریف ایران را در پرتو آرمان های بلند حضرت امام
خمینی(ره)وفرامینمقاممعظمرهبری(مدظلهالعالی)ازدرگاهایزدمنانمسألتدارم.
از  ۱۲بهمن سالروز ورود امام خمینی(ره) بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی ایران به
میهن در سال  ۱۳۵۷تا  ۲۲بهمن ،سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران در
همان سال ،دهه فجر نامیده میشود.
فرمانده لشگر ۱۷علی ابن ابیطالب (ع):

پنجمینیادوارهشهدایمدافعحرم
استان قم برگزار میشود
فرمانده لشگر  ۱۷علی ابن ابیطالب (ع) گفت:پنجمین یادواره شهدای مدافع حرم
استان قم ،همزمان با عملیات شکست حصر شهرکهای نبل و الزهرای سوریه۱۳ ،
بهمنبارعایتشیوهنامههایبهداشتیبرگزارمیشود.
سردار اسدالله گنجعلی رئیس ستاد بزرگداشت شهدای مدافع حرم استان قم در
نشست خبری پنجمین یادواره شهدای مدافع حرم استان با اصحاب رسانه که پیش از
ظهر دیروز در ساختمان شهید ماهرخ برگزار شد ،گفت :این یادواره با حضور مسئوالن
کشوریولشکریوباحضورخانوادهشهدایفاطمیون،زینبیونوبایادوخاطرهشهید
سپهبد حاج قاسم سلیمانی و مجاهد شهید ابومهدی المهندس روز دوشنبه ۱۳بهمن
پس از فریضه مغرب و عشا در سالن شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان قم برگزار میشود.
سردار گنجعلی حضور رزمندگان عملیات آزاد سازی نبل و الزهرا و قدردانی از خانواده
شهدای مدافع حرم تیپ زینبیون و فاطمیون را از برنامههای این یادواره عنوان کرد و
افزود ۱۲ :برنامه مجازی نیز با همکاری آموزش و پرورش استان قم برای گرامیداشت
این یادواره برنامه ریزی شده است.
رئیسستادبزرگداشتشهدایمدافعحرماستانقم،تشریحچگونگیودستاوردهای
این عملیات در قالب برنامه تلویزیونی را از دیگر برنامههای این ستاد عنوان کرد.
شایان ذکر است در پایان این نشست از پوستر پنجمین یادواره شهدای مدافع حرم
استان قم رونمایی شد.
عملیاتشکستحصرشهرکهایشیعهنشیننبلوالزهرادر ۱۳بهمن ۹۴بهدست
رزمندگانلشگر ۱۷عملیاتیامامعلیابنابیطالب(ع)وتیپهایفاطمیونوزینبیون
رقم خورد که باعث آزاد سازی  ۷۴هزار شیعه نشین این منطقه از دست داعش است.
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روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ؛

پیامانتخابرابرتمالی
برای ایران

مراقب باشیم دوماه پایانی سال موج چهارم کرونا شکل نگیرد

انتخاب شخصیتهای متفاوت برای پست های
مختلف امری عادی و بیهوده نیست بلکه افراد حاضر
در پست های تاثیرگذار نماد سیاستهایی خواهند بود که اجرا خواهند شد.
همانطور که انتصاب افرادی چون برایان هوک و الیوت آبرامز بعنوان نماینده
دولت آمریکا در مورد ایران پیام مبتنی بر فشار حداکثری را از واشنگتن مخابره
ساخت انتخاب اخیر جو بایدن برای نماینده آمریکا در مورد ایران نیز بسیار پرمعنا
مینماید.
انتخاب "رابرت مالی" بعنوان نماینده آمریکا در مورد ایران از سوی جو بایدن
شاید بتواند بخوبی بخشی از سیاست خارجی او و دولتش را در مورد ایران نمایان
سازد.
اهمیت انتخاب رابرت مالی چنان است که پیش از انتخاب نهایی اش بعنوان
نماینده آمریکای بایدن در امور ایران ،صدای البی اسراییل و بنیادهای نزدیک به
این البی از جمله بنیاد دفاع از دموکراسیها را بشدت درآورد.
بواقع پیام انتخاب رابرت مالی چیست و چرا جریانهای مخالف برجام در آمریکا
ازچنینانتخابیبشدتنگرانند.
رابرت مالی از معماران اصلی شکل دهنده برجام در سال  2015در کنار جان
کری و جیک سولیوان و تونی بلینکن و وندی شرمن و ویلیام برنز بود.
رابرت مالی که تحصیلکرده حقوق از هاروارد و فلسفه سیاسی از آکسفورد می
باشد از نزدیک ترین یاران سیاست خارجی دولت اوباما می باشد.
مالی که فرزند پدر ملی گرای یهودی مصری می باشد به شدت حامی استفاده
از راهکارهای دیپلماتیک در خاورمیانه و بخصوص در مورد ایران است.
رابرت مالی از منتقدان جدی شهرک سازی اسراییل در کرانه باختری و رود اردن
است و با بسیاری از سیاستهای تند نتانیاهو در خاورمیانه رابطه خوبی ندارد.
اگر عکسهای مربوط به مذاکرات ایران و پنج بعالوه یک را در زمان شکل گیری
برجام مرور کنیم خواهیم دید که مالی در کنار جان کری و مونیتز رییس سازمان
انرژی اتمی آمریکای اوباما حاضر است.
او آگاهی کافی از چرایی شکل گیری برجام و روندی که منتهی به شکل گیری
برجام شد را دارد و این میتواند خبر خوبی برای حامیان برجام در ایران و آمریکا
و اروپا باشد.
مالی که طی دوران ریاست جمهوری ترامپ از منتقدان اصلی خروج ترامپ
از برجام و بعنوان مدیر گروه بین المللی بحران مشغول بوده است حاال پست
حساسی را در مورد ایران دریافت میکند.
ایرانی که غنی سازی بیست درصدی را دوباره آغاز کرده و مجلسش اولتیماتوم
اخراج بازرسان سازمان انرژی اتمی را در صورت عدم رفع تحریمها تا کمتر از دو
ماه دیگر داده و میرود که دولت حامی برجام در ایران نیز تا حدود پنج ماه دیگر
جایش را به دولتی دهد که معلوم نیست با برجام فعلی قرابت دارد یا خیر.
اگر قرار بود تیمی از سیاست خارجی را در آمریکا انتخاب کنیم که قابلیت
مذاکرات در حوزه های مختلف با ایران را داشته باشد  ،شاید تیمی جز این را
انتخابنمیکردیم.
بلی تیم اخیر سیاست خارجی بایدن برجام را میشناسد دالیل شکل گیری
برجام را نیز بخوبی می داند و آماده هم هست که با ایران مذاکراتی داشته باشد.
اما این تیم قطعا با چالش های جدی در برابر تندروها در آمریکا و البی اسراییل
و سعودی روبرو خواهد شد
بنابراین فرصت گفت و گو همیشگی و بلند مدت نخواهد بود این نکته بسیار
مهمیست که حاکمیت در ایران باید بخوبی درک کند و به آن واقف باشد.
* مدرس علوم سیاسی
اکبرمختاری*

سیدمحمدغرضی:

دشمنان داخلی ملت بدتر از آمریکایی ها
عملمیکنند

وزیر اسبق پست ،تلگراف و تلفن گفت :مسئولین مدام مشکالت را بر گردن
آمریکا می اندازند .در حالی که دشمنان داخلی ملت ،رانت خواران و رباخواران و
صاحبان امتیاز ،بدتر از آمریکایی ها عمل می کنند.
سیدمحمد غرضی در گفت و گو با خبرنگار جماران ،در خصوص سخنان اخیر
رئیس جمهور مبنی بر اهمیت میزان مشارکت مردم در انتخابات ،اظهار داشت:
دولتی که ریشه در قاعده جامعه و فقرا نداشته باشد ،که آنها تاریخ ساز و مدافعین
اصلی جمهوری اسالمی هستند ،دولتی می شود که بسیار از مردم فاصله دارد،
مردم از آنها اطاعت نمی کنند و هزینه های دولت بدون هرگونه وجهی به شدت
باال می رود .کما اینکه در دولت های دهه  60تا امروز مردم نسبت به تصمیمات
دولت خیلی خوش بین نبودند ،همکاری نمی کردند و دولت باید دستگاه های
قضایی ،امنیتی ،بازرسی و غیره را مأمور می کرد که مردم اطاعت کنند.
وزیر اسبق پست ،تلگراف و تلفن افزود :بعضی وقت ها هزینه ای که دولت می
کرد برای اینکه بتواند امر خودش بر مردم را اجرا کند ،بیشتر از درآمد او بود .در40
سالگذشتهدائماسطحکشتکاهشپیداکردهاست.یعنیبهجایاینکهمزارع
به رزق و قوت مردم تبدیل شوند ،به معامالتی تبدیل شده اند که در آنها زمین
خرید و فروش می شود و نعمت خداوندی که از زمین بیرون می آید خیلی کم
شده و دولت ها مجبور شدند دائم واردات را اضافه کنند؛ به طوری که در دهه 60
واردات کاالهای اساسی سه میلیارد دالر بود و امروز در حالی که قیمت کاالهای
اساسی تقریبا در دنیا ثابت مانده ،آقای روحانی اعالم کردند که  14میلیارد دالر
برای واردات کاالهای اساسی هزینه می کنند.
وی یادآور شد :در طول سال های اخیر دائم قیمت ها باال رفته است.
تعدادی از افراد دستشان به دولت بند است و یا بازنشسته هستند و حقوقی
دارند ولی اکثریت مردم به دولت بند نیستند .نصف مردم باید با فعالیت
خودشان زندگی کنند و دستشان به درآمدی بند نیست و  20درصد از مردم
هیچ درآمدی ندارند .اول باید رضایت مردم را کسب کنیم و بعد به مشارکت
آنها در انتخابات فکر کنیم .البته عده ای از مردم هم مشکل معیشت ندارند
ولی رضایت ندارند؛ برای اینکه دائم در چرخه زندگی دچار مشکل می شوند.
رضایت مردم اصل جمهوری اسالمی است و بر همین اساس مشروطه تبدیل
به جمهوری شد.
امروز دیگر جنگ فیزیکی نیست و جنگ اقتصادی است
غرضی گفت :دوره هایی هم مردم در انتخابات شرکت کردند ولی شرکت آنها
مفید به حالشان نبود .در دو دوره اخیر ،دالر از هزار تومان به نزدیک  24هزار
تومان رسیده است .در حالی که هر دو دولت  600میلیارد دالر ارز داشتند .یعنی
سالیانه حدود  80میلیارد دالر درآمد داشته اند .در حالی که خرج کشور بیش از
 30میلیارد دالر نیست .من  80سال سن دارم و  40سال است که اعداد و ارقام را
می بینم و  20سال در دولت بوده ام .مالحظه می فرمایید که دالر  4200تومانی
در بازار به  24هزار تومان می رسد.
وی تأکید کرد :شما فکر می کنید بدون اینکه مردم رضایت بدهند که دولت به
جای منافع دولت ،مجلس و قوه قضائیه به مردم توجه دارد ،هیچ راه دیگری پیدا
می شود برای اینکه مردم در انتخابات مشارکت کنند؟! مسئولین مدام مشکالت
را بر گردن آمریکا می اندازند؛ در حالی که دشمنان داخلی ملت ،رانت خواران و
رباخواران و صاحبان امتیاز ،بدتر از آمریکایی ها عمل می کنند .شما اعالم کردید
که در مرداد ماه همین امسال پنج میلیارد دالر درآمد ارزی داشته اید؛ که در سال
 60میلیارد دالر می شود .خرج کشور اینقدر نیست.
وزیر اسبق پست ،تلگراف و تلفن اظهار داشت :در زمان حیات حضرت امام،
مردم کشور را دچار مشکالت خارجی می دیدند و کشور درگیر جنگ بود .لذا
هرچه مردم از تصمیمات مجلس و دولت گرفتار می شدند به گردن جنگ می
انداختند .در حالی که آن روز هم مثال دالر از هفت تومان به  100تومان رسید.
ولی مردم کشور و انقالب را متعلق به خودشان می دانستند و مسئولین را مبرا می
کردند از اینکه جنگ و گرفتاری است .امروز دیگر جنگ فیزیکی نیست و جنگ
اقتصادی است؛ دو دشمن دارد ،یکی دشمن خارجی که آمریکا باشد و دیگری
دشمن داخلی است که رانت خواران باشند.

رییس جمهوری گفت :اصرار ما این است که
در این دو ماه کاری کنیم که با موج چهارم مواجه
نشویم تا سالمت و کسب و کار مردم دچار اختالل
نشود.
حجتاالسالموالمسلمین«حسنروحانی»صبح
امروز شنبه در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا
گفت :در آستانه دهه فجر انقالب اسالمی هستیم.
امام خمینی(ره) ،دوازدهم بهمن وارد کشور شد و
پس از آن تحوالت شگرف در ایران اتفاق افتاد که
برایخیلیهاباورنکردنینبود.
وی با بیان اینکه کسانی که در خارج از ایران
بودند ،فکر نمیکردند با اتحاد ،همبستگی و
یکپارچگی و ...در یک روز استبداد و استعمار را
شکاند ،اظهار داشت :هم شاه را از کشور بیرون
کردیم و هم آمریکاییها و استعمارگران را از کشور
بیرون کردیم .بنابراین کار بزرگی انجام شد چراکه
بعد از هزاران سال ،رژیم پوسیده شاهی و سلطنت
توسط مردم سرنگون شد و یک حکومت مردمساالر
دینی را جایگزین کرد.
رییس شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به
میالد حضرت زهرا (س) تصریح کرد :در آستانه
سالگرد میالد با سعادت حضرت زهرا (س) هستیم
که روز بسیار مبارکی برای همه ماست .ایشان به
عنوان یک الگو برای ما انسانها به ویژه زنان مطرح
است .این شخصیت بلند در کنار پدر ،همسر و
فرزندان خود یک تحول تاریخی را کلید زدند.
روحانی با بیان اینکه یک سال از دوران سخت
ویروس کرونا را سپری کردیم ،خاطرنشان کرد:
 ۲۰روز دیگر به سالگرد روزی میرسیم که ورود این
ویروس به کشور ثابت شد و سال بسیار سختی هم
برای ما و هم جهانیان بود ،برای همه دنیا سخت بود
چون موضوع تنها سالمت نبود،در کنار آن ،مسئله
کسب و کار مردم و زندگی اجتماعی هم مطرح بود.
آموزش فرزندان مردم نیز تحت تاثیر قرار گرفت.
به گفته رییس جمهوری کرونا یک بیماری عادی
نبود بلکه مشکالت بزرگی را در همه جهان ایجاد
کرد .دنیا با هم در مقابل آن ایستاد ولی ما به تنهایی
در مقابل آن ایستادیم و کسی ما را یاری نکرد.
اکنون هم میخواهیم واکسن تهیه کنیم ،از پیچ و
خمهای زیاد این کار را انجام میدهیم .دنیا پول و
بانک و معامالتش آزاد است ولی ما مشکالت ویژه
ای مواجه هستیم اما ایثار و ایستادگی مردم و کمک
همه موجب شد این یک سال را به خوبی در حدی
که امکان پذیر بود ،پشت سر بگذاریم.
روحانی با تاکید بر اینکه کشور ما با کشورهای
دیگر حتی کشورهای پیشرفته قابل مقایسه است،
ابراز داشت :در کسب و کار از روزهای اول تصمیم
بسیار درستی اتخاذ کردیم که همه کارخانجات
و تولیدگران ما با رعایت پروتکلها به فعالیتشان

ادامه دهند عدهای حتی در دنیا مخالف این بودند،
ولی ما تصمیم قاطع صحیح و درست را گرفتیم.
کارخانجاتعظیمکهچندهزارکارگرداشت،کسی
مبتال نشد یا تعداد مبتالیان اندک بود و مرگ و میر
درکارخانجاتبزرگنداشتیم
ویافزود:امروزپنجاهوپنجمینجلسهستادملی
کرونا است .در روزهای اول این ستاد در اسفند ماه
سال قبل اینبحثبود کههمه جابایدبستهشود در
دنیا هم میگفتند ایران بی محابا انجام میدهد اما
ما تولیدات ضروری و خدمات را انجام دادیم .کسب
و کار ها هم بخشی انجام شد و بخشی برای مدتی
دچار محدودیت شدند ولی در بخش تولید صنعتی
و کشاورزی وضع ما بد نبوده و رشد هم داشتیم اما
در بخش خدمات مشکالت زیادی داشته و داریم.
ایثار و ایستادگی مردم در مقابله با کرونا
رییس جمهوری خاطرنشان کرد:دربخش تولید
صنعتی و کشاورزی وضع ما در این شرایط خوب
بوده است ،اما در بخش خدمات مشکالت زیادی
داشتیم و هنوز هم ما داریم در بخش گردشگری و
در برخی از فعالیتهای اجتماعی خسارت های
بزرگی وارد شد اما در این حال مردم ما تحمل کردند
و ما در حد توان آنها را یاری کردیم.
روحانی افزود :امیدواریم در این دو ماه باقیمانده
سال کاری کنیم که موج چهارم کرونا شکل نگیرد و
کسبوکارمردموکسانیکهدرخدماتگردشگری
هستند امسال در ایام عید شرایط مناسبی داشته
باشندوبتوانندضررهایپارسالراجبرانکنندواگر
خدای ناکرده در این دو ماه مراعات نشود و ما وارد
موج چهارم شویم ناچار هستیم که محدودیتها را
اعمالکنیم.
وی تاکید کرد :از کادر درمانی بخاطر ایستادگی
و مقاومت در برایر این ویروس سپاسگزاری میکنم
و از همه کسانی که نیازمندیهای ما را در بخش
بهداشت،حفاظتفردیوجمعی،وسایلپزشکی،
اکسیژن سازها ،دارو و هرچه که ما نیاز داشتیم،
ساختند و مردم را تنها نگذاشتند و ما همپای دنیا در
این مبارزه پیش رفتیم .در این شرایط تخت کافی در
کشوربرایبیمارانوجودداردوبیمارستانهاازهمه
امکاناتبرخوردارهستند.
سامانه فضای مجازی نگذاشت که آموزش
تعطیلشود
رییس جمهوری با بیان اینکه سامانه فضای
مجازی در این شرایط نگذاشت که آموزش تعطیل
شود ،بیان داشت :مدارس تعطیل شد اما آموزش
ادامه پیدا کرد و از همه کسانی که در زمینه فضای
مجازیتالشکردند،تشکرمیکنم.
وی خاطرنشان کرد :ما از سال  ۹۳در شورای
عالی فضای مجازی مصوباتی برای زیرساختها و
برای شبکه بزرگ اطالعات در کشور گذراندیم و کار

عظیم و بزرگ شروع و انجام شد و امروز میبینیم که
بخش بزرگی از بار خدمات اجتماعی و کسب و کار
مردم روی دوش فضای مجازی است.
رییس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه سامانه
فضای مجازی به دانش آموزان در کسب دانش
کمک میکند ،یادآورشد :در بخش تحقیقات
محدودیتهایی داریم که به کاربر ایرانی خدمات
نمیدهند این تحریمها اثر گذار بود اما در عین
حال همه این تحریمها را را پشت سر گذاشتیم.
سال آینده به تولید واکسن خواهیم رسید
رییس جمهوری با اشاره به پیگیری ساخت
واکسن کرونا گفت :در زمینه تولید واکسن کرونا
قدمهای اولیه را برداشتیم و متخصصان ما مطمئن
هستند که ما در نهایت سال آینده به واکسن هم
میرسیم و از واکسن داخلی واکسیناسیون انجام
خواهد شد .این کار عظیم و بزرگی است که انجام
گرفت.
وی افزود :ما در زمینه مبارزه با کرونا با دنیا تفاوت
اساسی داشتیم در شرایطی که ایران درحال تحریم
و فشار اقتصادی بود ما از بانک یا صندوق بین
المللی درخواست وام برای خرید تجهیزات پزشکی
دادیم و آمریکا مانع شد .یعنی جنایت حکومت
قبلی آمریکا در حدی بود که جلو درمان ،واکسن،
خرید تجهیزات پزشکی را گرفت و مانع شدند که
ما وام دریافت کنیم در حالی که بقیه کشورها این
مشکالترانداشتند.
روحانی تصریح کرد :اگر شرکتهای دانشبنیان
و فعالیت بخشهای مختلف در داخل کشور
برای تولید ماسک و دستکش نبود آنها به ما
نمیفروختند .همه در داخل تولید و کار بزرگی در
این زمینه انجام شد.
عادی انگاری در شرایط کرونایی خطرناک
است
وی افزود :ما امروز شرایط خوب داریم البته این
شرایط خوب نباید ما را مغرور کند این شرایط ما
نسبت به آمریکا و اروپا بسیار امیدوار کننده و افتخار
آمیز است منتها اگر مقداری این امید باعث شود
از فضای آبی به فضای عادی برویم ،فضای آبی
خوب است ولی فضای عادی بسیار بد است ،و
اگر عادی انگاری کنیم ،شرایط ما بسیار سخت می
شود همه جا انشالله آبی شود در عین حال نباید
شرایط عادی شود عادی انگاری و این که همه چیز
تمام شده و ما عبور کردیم بسیار میتواند خطرناک
باشد .امروز اعالم شد رعایت پروتکلها کاهش
یافته به مراعات  ۸۰درصد رسیدیم ما مراعات ۹۵
درصد می خواهیم که آمار پایینتر بیاید.
روحانی یادآور شد :اگر ما در این ماه بهمن و
اسفند خوب مراعات نکنیم ،هم برای کسب و کار،
هم برای تفریح و زندگی مشکل آفرین است .این
فضای اجتماعی برای همه دنیا سخت است ،این
کهرفتوآمدنکنندسختاستامابرایماسختتر
است چون ایران با کشورهای غربی فرق می کند.
ارتباطات آنان اینقدر نزدیک نیست ما به دلیل این
که ایرانی هستیم و به دلیل اخالق اسالمی همیشه
سفارش کردیم بیشتر همدیگر را ببینیم غربیها
اینطورنیستند.
وی افزود :امروز میگوییم رفت و آمد نکنید
دورهمی نباشد عروسی و عزا همه چیز حداقل
شده همه چیزهایی که در تاریخ به مردم می گفتیم
میگوییم سبک زندگی معکوس شود .از لحاظ
روحی و روانی مردم در فشار هستند فرزندی که پدر
و مادر را نمی تواند ببیند پدر و مادری که فرزند را
نمیبینند فشار روحی و روانی بزرگی به مردم وارد
شده است .اگر ما مراعات کنیم این یک مقداری
سهلتر می شود انشالله هم کسب و کار تفریحات
مردم میتواند جبران شود اگر همه مراعات کنیم .

معاون اول رییس جمهوری :

سوء استفاده از ارز  ۴۲۰۰تومانی خیانت به مردم و کشور است

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر این که هدف از ارز ۴۲۰۰تومانی پیشگیری از
آسیب به زندگی و معیشت مردم بود ،گفت :سوء استفاده از ارز  ۴۲۰۰تومانی خیانت
به مردم و کشور است.
به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس جمهوری،
اسحاق جهانگیری روز شنبه در نشست صمیمی با فعاالن و تأمین کنندگان کاالهای
اساسی و سرمایه گذاران بخش خصوصی در مجتمع بندری امام خمینی با قدردانی
از کشتیرانی ،سازمان بنادر و واردکنندگان کشور ،گفت :علیرغم اینکه تک تک
کشتیهای ایرانی با نام و شماره سریال و نیز بنادر کشور تحریم بودند اما حجم تجارت
خارجی در ده ماهه سال جاری  ۱۲۲میلیون تن کاال است که حکایت از همت دست
اندرکاران این بخش دارد.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر تالش در
جهتبیاثرکردنتحریمهااظهارداشت:بیاثرکردنتحریمهایعنیعدهایپایکار
مردم بایستند تا کاالهای مورد نیاز به موقع به دست مردم برسد.
جهانگیریادامهداد:بایدازهمتسازمانبنادر،کشتیرانیومجموعهواردکنندگان
دلسوز کشور تشکر کنیم و قدردان زحمات این عزیزان باشیم.
معاون اول رییس جمهوری همچنین از گمرک جمهوری اسالمی ایران نیز قدردانی
و تصریح کرد :ترخیص  ۲۴ساعته کاال به خصوص در شرایط جنگ اقتصادی و کرونا
کاری شایسته است که گمرک کشور به صورت  ۲۴ساعته و بدون یک لحظه تعطیلی
انجام داده است و البته الزم است از کامیون داران کشور که شبانه روزی تالش کردند
تا در شرایط کرونا کاال به دست مردم برسد نیز قدردانی کنیم.

جهانگیری در ادامه به موضوع ارز  ۴۲۰۰تومانی اشاره و تصریح کرد :فروردین سال
 ۹۷وقتی قرار شد برای نرخ ارز تصمیم گیری کنیم ،عده ای آنچنان فشار به دولت وارد
کردند که اگر تصمیم گیری نمیشد ممکن بود مسأله اقتصادی در کشور ایجاد شود.
معاون اول رییس جمهوری افزود :از سوی دیگر منابع بانک مرکزی نیز با محدودیت
مواجه بود و رییس جمهور وقت آمریکا قصد خروج از برجام را داشت و انتظار میرفت
به اقتصاد کشور و به خصوص نرخ ارز شوک وارد شود.
جهانگیری با بیان اینکه تصمیم دولت برای نرخ ارز تصمیمی کوتاه مدت با مبنای
مدیریت شناور ارز بود اظهار داشت :در آن زمان نرخ ارز  ۳۸۰۰تومان بود که دولت
قیمت  ۴۲۰۰تومان را تعیین کرد و قرار بود این نرخ به صورت روزانه افزایش پیدا کند
به طوری که در مردادماه به حدود  ۴۴۰۰تومان برسد.
معاون اول رییس جمهوری با یادآوری اینکه در تاریخ ۱۲مرداد در جلسه سران قوای
سه گانه تصمیم گیری شد که نرخ ارز به صورت ثابت  ۴۲۰۰تومان باشد ،افزود :این
تصمیمی بود که فقط سران قوا میتوانستند اتخاذ کنند و البته هدف از این تصمیم
این بود که حداقل نیازهای زندگی مردم تأمین شود و زندگی مردم در تالطم قیمت
ارز دچار آسیب نشود .جهانگیری اظهار داشت :سال نخست پس از تعیین قیمت
 ۴۲۰۰تومان ،حدود  ۱۵تا  ۱۶میلیارد دالر ارز با این قیمت تخصیص یافت اما سال
 ۹۹که بانک مرکزی اعالم شرایط قرمز کرد با حذف برخی از کاالها ،هشت میلیارد
دالر ارز ۴۲۰۰تومانی تخصیص یافت که دو و نیم میلیارد دالر آن مربوط به واردات دارو
وتجهیزاتپزشکیبود.
معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد :در شرایط جنگ اقتصادی و شرایط کرونا،
کشوری که دو و نیم میلیارد دالر دارو و تجهیزات پزشکی وارد میکند ،مادامی که
فضا آرام است سخنی در میان نیست اما روزی که یکی از اقالم کم باشد عدهای این
موضوع را در بوق و کرنا میکنند و مدیریت و کارآمدی دولت را زیر سوال میبرند.
جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت همواره به دنبال آن بوده که مردم نسبت به آینده
کشور خوشبین باشند و دشمن نتواند هر روز شاخ و شانه بکشد ،اظهار داشت :ارز
 ۴۲۰۰تومانی در این دوره خیلی به داد کشور رسید و روحیه مردم را حفظ کرد و دارو و
کاالهای مورد نیاز برای طبقات ضعیف جامعه را تأمین کرد.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی همه باید سینه
سپر کنند و پای کار کشور باشند ،گفت :هر کس در شرایط جنگ اقتصادی از ارز
 ۴۲۰۰تومانی سوء استفاده کند به مردم خیانت کرده و فرقی نمیکند که واردکننده
باشدیامسئولدولتی.
جهانگیری از واردکنندگان در این دوره به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی
یاد کرد و گفت :کسانی که در این مقطع با سوء استفاده از شرایط به مردم خیانت
کردندسربازانآمریکاعلیهملتایرانهستند.

سخنگویستادملیمقابلهباکرونا:

منع تردد به برخی شهرهای زرد
مسافرپذیراعمالمیشود

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :موارد بستری و سرپایی کرونا در
برخی استانها شیب صعودی پیدا کرده و به همین علت از این پس در برخی
شهرهایزردمسافرپذیرمانندشهرهاینارنجیسابقمحدودیتتردداعمالمی
شود .همه مسافران خارجی نیز هنگام ورود به کشور تست می شوند.
علیرضا رئیسی روز شنبه پس از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که با حضور
رئیس جمهوری برگزار شد ،افزود :وضعیت کشور گرچه روند تقریبا با ثباتی شده
اما آمارها نشان می دهد در برخی استانها تعداد بیماران سرپایی در حال افزایش
است و در برخی استانها موارد بیماری با شیب کم در حال افزایش است که باید
مراقبباشیم.
وی ادامه داد :از بیش از یکماه پیش رویکرد ما در وزارت بهداشت این است که
همه عالیم خیز بیماری در کشور چه سرپایی و چه بستری را رصد کنیم و فعال
و تهاجمی به ویروس حمله می کنیم تا ویروس را در مراحل اولیه شناسایی و با
قرنطیه و ایزوله کردن زنجیره انتقال ویروس را قطع کنیم.
رئیسی گفت :استان مازندران هنوز باالترین میزان بیماری و بستری روزانه را
دارد .البته با رعایت پروتکل های بهداشتی یکی دو هفته گذشته همکاری مردم
و مسئوالن این استان مشاهده می شود و روند صعودی کرونا در این استان در
مورد موارد بستری متوقف شده و امیدواریم با همت مردم و مسئوالن این استان
روند نزولی شود.
معاون بهداشت وزیر بهداشت افزود :استان های گیالن و گلستان هم به
سمت نزولی شدن می روند و امیدواریم این وضعیت ادامه دار باشد .فعال شهر
قرمز نداریم ۱۸ .شهر نارنجی است که سه تا در گیالن و  ۱۵تا در مازندران است.
 ۱۲۴شهر زرد و  ۳۰۶شهر آبی هستند .در جلسه ستاد هم به برخی استانها
هشدارهاییدادیمتابتوانندبهترکنترلکنند.
رئیسی گفت :یکی از استانهایی که به شدت عالیم نگران کننده دارد استان
هرمزگان است .قشم ،بندرلنگه و جاسک باید بیشتر مراقبت کنند .روند بیماری
در این شهرها رو به افزایش است .استان یزد به صورت مالیم در مورد موارد بستری
رو به افزایش است .خراسان شمالی هم همین طور کرونا خیز برداشته البته هنوز
به مرحله باال و بحرانی نرسیده اما الزم است تمهیدات تشدیدی برای رعایت
پروتکل های بهداشتی در این استان اعمال شود.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا افزود :بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا منع تردد
در برخی شهرهای زرد مسافردپذیر نیز اعمال می کنیم مثل شهرهایی که قبال
نارنجیبودندومحدودیتداشتند.
شرط مسافرت مردم در نوروز ۱۴۰۰
وی گفت :اگر مردم در  ۶هفته باقیمانده پایان سال پروتکل های بهداشتی
را رعایت کنند امیدواریم بتوانیم نوروز آرامی داشته باشیم .در حوزه گردشگری
نیز برای رونق سفرها برنامه هایی داریم که با رعایت پروتکل های بهداشتی،
تسهیالتیفراهمکنیمتابااجرایپروتکلهایسختگیرانهبرخیهتلهافعالیت
داشته باشند و حتی در ایام نوروز برخی تورهای مسافرتی نیز فعالت کنند.
رئیسی ادامه داد :اگر اوضاع تحت کنترل و نظارت باشد و مسافران کنترل
شوند و هیچ فرد مثبتی در بین مسافران نباشد و در ورودی هتل ها کنترل شوند،
هموطنان می توانند در تعطیالت نوروز به مسافرت بروند البته به شرطی که در
یکی دو ماه مانده به پایان سال وضعیت را ثابت نگه داریم.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد :با وجود این در برخی استانها متاسفانه عادی
انگاری و ساده گرفتن کرونا دیده می شود .در برخی مشاغل تجمعاتی صورت
گرفته و رعایت پروتکل ها افت کرده که باعث خیز بیماری می شود.
وی تاکید کرد :از مردم خواهش می کنیم قدر این وضعیت را بدانیم زیرا اگر
غفلتی صورت گیرد دوباره بیماری افزایش پیدا می کنند .همه نگران این مساله
هستم زیرا ویروس ضعیف نشده و از بین نرفته بلکه با جهش ها قوی تر شده
است .باید جدی برخورد و هوشیارانه عمل کنیم .این مساله بسیار مهمی است
که همه باید به آن توجه کنیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور :

اجازه افزایش روز رأی گیری
در انتخابات را نداریم

رئیس ستاد انتخابات کشورگفت :قانون به ما اجازه افزایش روز رأی گیری را
نداده است ،اما افزایش زمان رای گیری امکانپذیر است.
جمال عرف معاون صبح روز شنبه در نشست خبری با تبریک والدت حضرت
فاطمه (س) و آغاز دهه فجر و پیروزی انقالب اسالمی افزود :الحمدالله یک رئیس
جمهورغیرمنطقیومستکبردرچنینماهیکناررفتوامیدواریمدولتجدیدی
که در آمریکا کار را شروع میکند ،از گذشته عبرت بگیرد.
وی گفت :سال  ۹۹که به یک معنا مصادف با سال  ۲۰۲۰بود ،برای جمهوری
اسالمی سرنوشت ساز بود و دو اتفاق مهم در آن روی داد ،یکی شیوع بیماری
کرونا که تمام جهان را درگیر کرد و در عین حال تحریمهای غیرقانونی ،ظالمانه و
استراتژی فشار حداکثری خودش را نشان داد.
رئیسستادانتخاباتکشوربابیاناینکهمهمتریناتفاقیکهفرارویکشوروجود
دارد ،انتخابات  ۱۴۰۰است افزود :در این انتخابات دولت جدیدی که به عنوان
قوه مجریه سر کار خواهد آمد و هم انتخابات شوراها و میان دورهای خبرگان و
مجلس شورای اسالمی را خواهیم داشت که امیدواریم با مشارکت خوب مردم
همراه باشد .وی با بیان اینکه تقویم انتخابات به این شرح است که ابتدا تشکیل
هیئتهای اجرایی و ثبت نام داوطلبان براساس زمان بندی مشخص شده انجام
خواهد شد گفت :داوطلبانی که در مراحل چهارگانه انتخابات تصمیم به ثبت نام
دارند ،باید موارد را براساس اطالعیهها انجام دهند .عرف با بیان اینکه وزارت
کشور چند ماه پرکاری پیش رو خواهد داشت افزود :درباره نحوه ثبت نامها و نحوه
ً
برگزاری انتخابات نیز باید گفت که قاعدتا در تمام دنیا یکی از نهادهایی که تحت
تاثیر کرونا قرار گرفت نهاد انتخابات بود .رییس ستاد انتخابات کشور ادامه داد:
ثبتنامقطعابهشکلالکترونیکیوغیرحضوریخواهدبودوافرادیکهعالقمند
هستند ثبت نام خواهند کرد و نهایتا به موجب قانون که باید فرد حضور پیدا کند
در حد چند دقیقه برای احراز هویت حضور خواهد یافت.
سخنگوی وزارت امور خارجه :

برجام به هیچ وجه قابل مذاکره
مجدد نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور فرانسه
گفت :برجام به هیچ وجه قابل مذاکره مجدد نبوده و طرفهای آن هم مشخص
وغیرقابلتغییرهستند.
سعید خطیب زاده  ،آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه را به خویشتن داری و
پرهیز از مواضع شتابزده و نسنجیده دعوت کرد و اظهار داشت :برجام یک توافق
چندجانبه بین المللی است که توسط قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت تایید و
تثبیت شده و به هیچ وجه قابل مذاکره مجدد نبوده و طرفهای آن هم مشخص
و غیر قابل تغییر هستند .خطیب زاده افزود :آمریکا از این توافق خارج شده و
اروپا در حفظ آن ناتوان بوده است و اگر تمایلی به احیا و حفظ برجام وجود دارد
راه حل آن ساده است ،آمریکا به برجام بازگردد و تمامی تحریمهای برجامی و غیر
برجامی که در دوره رییس جمهور پیشین آن کشور وضع شده اند را رفع نماید.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه اظهار داشت :اگر مقامات فرانسوی
نگران فروش تسلیحاتی هنگفت خود به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس
هستند ،بهتر است در سیاستهای خود تجدیدنظر کنند .خطیب زاده تاکید
کرد :تسلیحات فرانسوی در کنار دیگر سالحهای غربی نه تنها مسبب قتل عام و
کشتار هزاران یمنی میباشد ،بلکه عامل اصلی بی ثباتی در منطقه خلیج فارس
بوده و بدون توقف سیل صادرات تسلیحاتی فرانسه ،انگلیس ،آمریکا و دیگران،
نمیتوان انتظار ثبات و آرامش در این منطقه حساس را داشت.

سالمت 3
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چرا مثانه محل تجمع سنگ میشود؟

سنگ مثانه و دمنوشهایی برای رفع آن

سنگ مثانه در نتیجه تجمع ترکیباتی مانند اگزاالت یا اسیداوریک تشکیل
میشود .سنگ مثانه رواج کمتری در مقایسه با سنگ کلیه دارد؛ اما مشکل
آزاردهنده و دردناکی است به طوری که میتواند در عادتهای دفع ادرار
تغییراتی ایجاد کرده و دردسرساز شود.
برای درمان و رفع سنگ مثانه در گام اول باید آب بیشتری مصرف و تغییراتی
در عادتهایی غذایی ایجاد کنید .عالوه بر این ،میتوانید از فواید برخی
گیاهان درمانگر که در طب سنتی کاربرد دارند در درمان و پیشگیری از این
مشکلاستفادهکنید.دراینمطلببیشتردرخصوصسنگمثانهوگیاهان
ً
درمانگر آن صحبت میکنیم .لطفا با ما همراه باشید.
چرا مثانه محل تجمع سنگ میشود؟
تخلیه ناقص مثانه میتواند باعث تشکیل سنگهای ریز در مثانه شود .این
مشکل به نوبه خود با بروز بیماریهای دستگاه ادراری در ارتباط است.
دلیل اصلی تجمع سنگهای ریز در مثانه عدم تخلیه کامل مثانه در حین
ادرار کردن است .این مشکل نیز زمانی بروز میکند که برخی شرایط در
دستگاه ادراری قدرت مثانه را در انبار کردن ادرار با خطر مواجه میکند .از
جمله این شرایط میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
بزرگیخوشخیمپروستات
این مشکل در بین آقایانی که سن باالیی دارند بسیار رایج است .مشکل
بزرگی خوشخیم پروستات میتواند باعث ایجاد انسداد در خروج ادرار از
مثانه شود .در نتیجه تخلیه کامل ادرار با مشکل مواجه شده و زمینه برای بروز
سنگمثانهمهیامیشود.
سنگکلیه
ممکن است سنگهای کلیه از طریق حالبها به سمت مثانه پایین بیایند
و اگر دفع یا حل نشود در ناحیه مثانه جمع شده و سنگ مثانه تشکیل
میدهند.
عفونتادراری

راههایبروزسکتههایمغزی
را سد کنیم

عفونت ادراری میتواند باعث بروز التهاب در ناحیه مثانه شده و به همین
دلیل در تخلیه کامل ادرار مشکل ایجاد کند.
مثانهنوروژنیک
اگر عصبهایی که اطالعات را از مغز به سمت عضالت مثانه هدایت
میکنند بر اثر بیماری یا آسیبهای عصبی دچار مشکل شوند مسئله مثانه
نوروژنیک بروز میکند .در نتیجه تخلیه ادرار به طور کامل انجام نشده و سنگ
مثانهتشکیلمیشود.
استفاده از سوند
استفاده زیاد و طوالنیمدت از سوند ادراری یا کاتتر در بیماران نیز میتواند
زمینه را برای تشکیل سنگ مثانه فراهم کند.
چگونهبفهمیمسنگمثانهداریم؟
گاهی اوقات سنگ مثانه میتواند بدون هیچ نوع عالمتی وجود داشته
باشد زیرا جریان طبیعی ادرار را مسدود نمیکند و فقط با انجام آزمایشهای
تصویربرداری قابل تشخیص است .با این حال زمانی که انسدادی وجود دارد
یا اینکه سنگها جداره مثانه را تحریک میکنند عالئم زیر بروز میکند:
دردهای ناگهانی در قسمت زیر شکم
وجود خون در ادرار
نیاز مداوم به دفع ادرار
مشکل یا عدم تخلیه ادرار
احساس سوزش یا سوزن سوزن شدن در زمان دفع ادرار
تب در صورت وجود عفونت
ً
عالوه براین ،تشکیل سنگهای مثانه معموال به سبک زندگی و عادتهای
غذایی ما نیز مربوط میشود .عدم مصرف مایعات کافی ،رژیم غذایی حاوی
فیبر اندک و سرشار از نمک ،پروتئین و اگزاالت (امالح معدنی موجود در
برخی سبزیجات مانند اسفناج) از عوامل بارز ایجاد سنگ مثانه هستند.
با وجود اینکه سنگ مثانه در اکثر مواقع به خودی خود از طریق ادرار دفع

میشود اما در موارد جدی و حاد نیاز به عمل جراحی وجود دارد.
واقعیت این است که سنگها در مجاری ادراری رسوب میکنند و عملکرد
خوب آنها را با مشکل مواجه کرده و درد شدیدی ایجاد میکنند .بنابراین
درمانهای پیشگیرانه و مراقبت بیشتر برای پیشگیری از حاد شدن مشکل
ضروری است.
دمنوشهایگیاهیبرایبرطرفکردنسنگهایمثانه
همانطور که ذکر شد داشتن تغذیه مناسب و افزایش مصرف آب دو اقدام
مهم برای پیشگیری از بروز سنگ مثانه هستند .عالوه بر این ،استفاده از
گیاهان نیز نقش مؤثری در پیشگیری و درمان سنگهای جزئی دارند.
دمنوش قره قات یا انگور خرس برای درمان سنگ مثانه
برگهای قره قات یا انگور خرس تأثیر خوبی در دفع سنگ مثانه دارند و این
خاصت سنگشکنی خود را مدیون وجود ترکیب به نام «آربوتوزید» هستند.
اینترکیبیکترکیبفنولیکیاستکهبهطورسنتیوبهتنهایییادرترکیب
با گیاهان ادرارآور دیگر در درمان عفونتهای دستگاه ادراری و بزرگ شدن
سنگاستفادهمیشود.
روش تهیه و استفاده :برای این کار کافی است  1.5تا  4گرم برگ خشک
قره قات را با  150میلیلیتر آب دم کنید و  2تا  3مرتبه در روز میل کنید.
چای جاوا یا جاوه برای دفع سنگ مثانه
این گیاه ریشه اندونزیایی دارد و یک گیاه ادرارآور قوی است که در درمان
و پیشگیری از بروز ورم سنگ استفاده میشود .این گیاه به دلیل دارا بودن
میزان زیادی پتاسیم حجم ادرار را افزایش میدهد .در نتیجه به پیشگیری و
دفع سنگ کمک زیادی میکند.
روش تهیه و استفاده :برای تهیه این دمنوش  2تا  3گرم برگ چای جاوا را در
 150میلیلیتر آب دم کنید و هر روز  2تا  3مرتبه از این دمنوش میل کنید.
دمنوش گیاه قاصدک برای دفع سنگ مثانه
در این مورد گیاه مورد نظر به طور کامل استفاده میشود که شامل ریشه نیز
میباشد .چون ریشه این گیاه سرشار از فروکتوز و انسولین است .برگهای
قاصدک حاوی میزان زیادی پتاسیم ،ترپن و ترکیبات فنولیکی است .تمام
این ترکیبات از قاصدک یک ادرارآور بسیار قوی میسازد .این گیاه یکی از
پرکاربردترین گیاهان در درمان سنگ کلیه است که در درمان سنگ مثانه نیز
کارایی دارد.
روش تهیه و استفاده 4 :تا  10گرم برگ یا ریشه گیاه قاصدک را با 150
میلیلیتر آب دم کرده و روزانه تا 3مرتبه میل کنید.
دمنوش گیاه دماسبی برای درمان سنگ مثانه
گیاه دماسبی به طور سنتی در درمان سنگهای جزئی مثانه استفاده
میشود چون خواص ادرارآوری دارد .گیاه دماسبی حجم و میزان ادرار را
افزایش میدهد و باعث تمیز شدن مجاری ادراری میشود.
روش تهیه و استفاده 2 :تا  3گرم گیاه دماسبی را با  250میلیلیتر آب دم
کرده و میل کنید.
حرف آخر
اگر سنگ مثانه دارید و یا خود را مستعد بروز این مشکل میبینید میتوانید
از این گیاهان دارویی استفاده کنید تا روند درمانتان سرعت بگیرد .با این
حال توصیه میکنیم اول به پزشک مراجعه کنید و در صورت رضایت وی این
گیاهان را به صورت درمان مکمل در کنار درمان اصلی خود استفاده کنید.
یادتان باشد که داروهای گیاهی را جایگزین نسخه تجویز شده توسط پزشک
نکنید .اگر بعد از استفاده از این گیاهان برای رفع سنگهای جزئی عالئمتان
ً
ً
از بین نرود حتما و فورا به پزشک مراجعه کنید.

 لیست کامل مهمترین آزمایش های چکاپ زنان

منابعغذاییدریافتچربیهایمفید؛

اسیدهایچربضروریبرایبدنکدامند؟

متخصصان تغذیه با تاکید بر مضرات چربی های ترانس برای بدن ،معتقدند  :چربی
های اشباع نشده مانند اسیدهای چرب امگا  ۶ ،۳و  ۹برای بدن بسیار مفید هستند و
از بروز بسیاری از بیماری ها هم جلوگیری می کند.
اسید چرب ترانس در واقع جز چربیهای اشباع نشده است که البته به صورت
طبیعی و غیر طبیعی یافت میشود ،اسید چرب غیر اشباع دو نوع دارد و در صنعت
اسیدهای چرب غیر اشباع را به فرم جامد تبدیل میکنند یعنی روغنهایی را که مایع
هستند به جامد تبدیل میکنند که قابلیت نگهداری و حرارت بیشتری را داشته باشد.
به گفته متخصصان ؛ تغییراتی که در این نوع از روغنهای مایع در اثر این فرایند
اتفاق میافتد و با توجه به تغییر نوع فرم شیمیایی سبب بروز مشکالتی میشود و از
حالتچربیهایمفیدتبدیلبهمضرمیشوندالبتهمقداریازاسیدهایچربترانس
در محصوالت حیوانی پرچرب مثل گوشت ،شیر و فراوردههای لبنی پرچرب هم وجود
دارد.
از جمله مضرات چربی ترانس برای بدن افزایش کلسترول خون یا همان LDL
و کاهش کلسترول خوب خون یا همان  HDLاست همچنین سبب فشار خون،
بیماریهای قلبی و عروقی ،سکتههای مغزی و خطر ابتالء به ناباروری ،دیابت نوع دو،
سنگ کیسه صفرا ،و برخی از سرطانهای مرتبط میشود.
شکل اسیدهای چرب ترانس فقط به این صورت نیست و گاهی اوقات افزایش دما
و زمان سرخ کردن نیز میتواند میزان اسیدهای چرب ترانس را باال ببرد و همینطور
رادیکالهای آزاد بنابراین این را باید در نظر داشت که سرخ کردن غذاها در مدت زمان
طوالنیمیتواندمضرباشد.
دکتر شهاب اولیایی متخصص تغذیه با اشاره به اینکه از روغنهای چرب ترانس در
شیرینی پزی و تولید مارگارینها ،کرههای گیاهی ،غذاهای فست فود ،سیب زمینی
سرخ کرده استفاده میشود  ،گفت :مصرف اسیدهای چرب ترانس و روغنهایی که
حاوی این نوع اسید چرب هستند تا حد امکان بپرهیزیم.
این متخصص در خصوص اسیدهای چرب امگا  ۶ ،۳و  ۹اظهار کرد :این نوع
از اسیدهای چرب در دسته اسیدهای چرب غیراشباع قرار دارند که مصرف آنها
میتواند از بروز مشکالت قلبی و چربی خون جلوگیری کنند بنابراین استفاده از آنها
را متخصصان تغذیه توصیه میکنند گفتنی است این نوع از اسیدهای چرب به دلیل
اینکه منبع دریافت آنها منابع غذایی هستند و بدن قادر به توانایی ساخت آنها نیست
اسید چرب ضروری گفته میشود.
دکتر اولیایی گفت :به طور کلی از هریک از این اسیدهای چرب اشباع نشده باید به
میزان کافی دریافت کنیم اما نوع رژیم غذایی ما به شکلی است که بیشتر اسیدهای
چرب امگا ۶را دریافت میکنیم و امگا ۳کمتر دریافت میشود.
این متخصص تغذیه با اشاره به منابع غذایی سرشار از این اسیدهای چرب اظهار
داشت :ماهی سالمون و ساردین جز منابعی هستند که حاوی مقدار زیادی از اسید
چرب امگا ۳هستند ،بذر کتان و روغن آن و گردو جز منابع خوب امگا ۳هستند که اگر
دقت کنید میبینید که این مواد در سبد غذایی ما کمتر یافت میشوند بنابراین امگا
 ۳هم کم مصرف میشود.
اسیدهای چرب امگا  ۶در روغن سویا ،روغن ذرت و آفتابگردان وجود دارد که در
برنامه غذایی ما بسیار وجود دارد گفتنی است؛ اسیدهای چرب امگا  ۹نیز که باعث
کاهش کلسترول بد میشود و خواص ضد التهابی دارد در روغن زیتون ،روغن کانوال
و روغن بادام وجود دارد همه این اسیدهای چرب سالم هستند اما برنامه غذایی ما به
شکلی است که بیشتر امگا  ۶مصرف میکنیم و همین عدم تعادل میتواند منجر به
اختالل و بروز بیماری شود و باید از منابع اسیدهای چرب امگا ۳و ۹نیز استفاده کنیم.
افراد باید همه روغنها را به طور متنوع و به شکل چرخشی استفاده نمایند روغن
ذرت ،روغن آفتابگردان و زیتون و کانوال به شکل متناسب البته نسبت به عدم مصرف و
یا محدودیت روغنهای جامد و حیوانی نیز باید توجه ویژهای داشته باشند.
متخصصبیماریهایعفونی:

سرطان معده خطرناک اما درمان پذیر در
مراحلاولیه

سکتههای مغزی دومین دلیل مرگ و میر در ایران است ،آگاهی از اصول پیشگیری و
اطالع رسانی مناسب به جامعه به منظور ارجاع سریع بیماران به بیمارستانها و درمان به
موقع با اجرای کد  ۷۲۴ضروری به نظر میرسد.
افراد زیادی عالئم سکته مغزی را نادیده میگیرند اگر عالئمی غیرمعمول دارید منتظر
نمانید .به بدن خود گوش دهید و به غرایز خود اعتماد کنید .عالئم سکته مغزی عبارتند از:
ضعف یا فلجی در یک طرف بدن ،بی حسی صورت ،سردرد غیرمعمول و شدید ،از دست
دادن بینایی ،بی حسی و گزگز و راه رفتن ناپایدار یا نامتعادل ،فشار خون باال ،استعمال
دخانیات ،چاقی و دیابت از عوامل مهم بروز سکتههای مغزی است.
فشار خون باال فاکتور بزرگی است اگر کنترل نشود خطر سکته مغزی شما را دو برابر یا
حتی چهار برابر میکند .فشار خون باال بیشترین تاثیر را در خطر سکته مغزی در مردان
و زنان دارد .کنترل فشار خون و درمان آن در صورت باال بودن به احتمال زیاد بزرگترین
تفاوتی است که افراد میتوانند در سالمت عروق خود ایجاد کنند.
برای حفظ سالمتی خود در صورت امکان فشار خون کمتر از  ۱۲۰/۸۰را حفظ کنید.
برای برخی از افراد مسن این ممکن است به دلیل عوارض جانبی دارو یا سرگیجه هنگام
ایستادن امکان پذیر نباشد ،لذا نمک موجود در رژیم غذایی خود را کاهش دهید در حالت
ایده آل بیش از هزار و  ۵۰۰میلی گرم در روز (حدود یک و نیم قاشق چای خوری).
در حالی که از مصرف غذاهای پرچربی اشباع پرهیز میکنید چربیهای اشباع نشده و
غیر اشباع شده را در رژیم غذایی خود افزایش دهید.
هر روز  ۴تا  ۵فنجان میوه و سبزی ،یک وعده ماهی دو تا سه بار در هفته و چندین وعده
روزانه غالت کامل و لبنیات کم چربی میل کنید .بیشتر ورزش کنید ،حداقل  ۳۰دقیقه
در روز فعالیت داشته باشید حتی در صورت امکان زمان ورزش را افزایش دهید .چاقی
و همچنین عوارض مرتبط با آن از جمله فشار خون باال و دیابت نیز احتمال بروز سکته را
افزایش میدهد .اگر اضافه وزن دارید کاهش وزن و الغری میتواند تأثیر واقعی در خطر
سکته مغزی شما داشته باشد در حالی که شاخص توده بدنی ایده آل  ۲۵یا کمتر است
احتمال میرود برای شما واقع بینانه نباشد .با دکتر خود مشورت کنید تا یک راهبرد
شخصی برای کاهش وزن کسب کنید ،سعی کنید بیش از هزار و  ۵۰۰تا  ۲هزار کالری در
روز مصرف نکنید (بستگی به سطح فعالیت و شاخص توده بدنی فعلی شما دارد) .انجام
فعالیتهای روزانه خود را افزایش دهید برای دستیابی به این هدف میتوانید پیاده روی،
گلف ،تنیس یا ورزشهای دیگر را به برنامه روزانه خود اضافه کنید .ورزش به کاهش وزن و
فشارخون کمک میکند ،اما همچنین به عنوان یک کاهش دهنده سکته مغزی به صورت
مستقل و خود به خود نیز عمل میکند .حداقل  ۵روز در هفته با شدت متوسط ورزش
کنید ،وقتی ورزش میکنید به سطحی برسید که در آن سخت نفس میکشید ،اما هنوز
میتوانید صحبت کنید .میتوانید به جای آسانسور از پلهها استفاده کنید .اگر  ۳۰دقیقه
متوالی برای ورزش وقت ندارید هر روز چند بار آن را به جلسات  ۱۰تا  ۱۵دقیقهای تقسیم
کنید .دیابت را درمان کنید ،زیرا داشتن قند خون باال به مرور زمان به رگهای خونی آسیب
میرساند و باعث ایجاد لخته داخل آنها میشود .طبق دستور پزشک قند خون خود را
کنترل کنید .از رژیم غذایی ،ورزش و داروها برای نگه داشتن قند خون در حد توصیه شده
استفاده کنید .همچنین برای پیشگیری از سکتههای مغزی سیگار را ترک کنید .سیگار
کشیدن به چند روش مختلف تشکیل لخته را تسریع میکند .خون شما را غلیظ میکند و
باعث افزایش میزان تجمع پالک در رگها میشود .همراه با یک رژیم غذایی سالم و ورزش
منظم ،ترک سیگار یکی از قدرتمندترین تغییرات در سبک زندگی است که به شما کمک
میکند خطر سکته مغزی را به میزان قابل توجهی کاهش دهید.

برخالف تصور بسیاری از افراد ،سرطان معده با وجود خطرناک بودن ،در صورت
تشخیصزودهنگامدرمانمیشود.
دکتر اورنگ ایالمی افزود:از نشانههای سرطان معده میتوان به احساس درد به ویژه
در قسمت فوقانی شکم ،بزرگ شدن شکم به علت تجمع مایع در شکم ،حس سیر
شدگی زودهنگام حتی پس از خوردن مقدار کمی غذا ،کاهش اشتها ،کاهش وزن
شدید ،خستگی و ضعف طوالنی مدت و دفع مدفوع سیاهرنگ که نشانه وجود خون در
دستگاه گوارش است ،اشاره کرد.
وی گفت :سرطان معده اغلب با مشکالت معمول و به نسبت بی خطر معده ،مانند
حالت تهوع عادی ،اشتباه گرفته میشود و این یکی از دالیل خطرناک بودن این
بیماریمحسوبمیشود.
دکتر ایالمی با اشاره به مصرف سیگار و الکل به عنوان دو عامل خطر ابتال به سرطان
معده اظهار داشت :همچنین به طور کلی ،افراد باالی  ۴۰سال و افرادی که سابقه
فامیلی ابتال به سرطان یا سابقه جراحی معده دارند ،بیشتر از افراد دیگر در معرض
سرطانمعدههستند.
وی گفت :هر چند اغلب این بیماری زمانی تشخیص داده میشود که شرایط بیمار
وخیم است ،اما گروههای در معرض خطر باید از سوی پزشک مورد معاینه منظم
و دورهای قرار بگیرند ،زیرا در صورتی که سرطان در مراحل ابتدایی شناسایی شود،
امکان درمان وجود دارد.
ایالمی افزود :تشخیص بیماری با استفاده از آندوسکوپی ،سی تی اسکن و نمونه
برداری انجام میشود.
وی گفت :اگر در مراحل اولیه بیماری ،زخم بدخیمی در معده دیده شود ،با اقدامات
آندوسکوپیک میتوان زخم را برداشت و در صورتی که بیماری کمی پیشرفتهتر باشد ،با
عمل جراحی یا شیمی درمانی و رادیوتراپی بیمار را تحت مراقبت و درمان قرار داد ،اما
در مراحل پیشرفته بیماری ،تنها میتوان از درمانهای تسکینی دارو و شیمی درمانی
برای کاهش درد و عوارض بیماری بهره گرفت.
دکتر ایالمی با اشاره به اینکه سرطان معده یکی از شایعترین سرطانهای گوارش
است ،افزود :این بیماری در مجموع ،جزو سرطانهای شایع در مردان و بانوان ایرانی
است و ساالنه سبب مرگ و میر تعداد بسیاری از هموطنان میشود.
وی با بیان اینکه زمینه ابتال به سرطان معده به طور قابل توجهی به شیوه زندگی و نوع
تغذیه وابسته است ،گفت :مطالعات نشان داده ایمنی در برابر سرطان معده با حفظ و
رعایت بهداشت و شست و شوی دقیق مواد غذایی ،استفاده از غذاها به صورت آب
پز ،نگهداری از غذاها در یخچال و نه در محیط باز ،مصرف قابل توجه میوه و سبزی و
کاهش مصرف غذاهای دودی و نمک سود شده ،میتواند در کاهش ابتال به سرطان
معدهبسیارموثرباشد.
این عضو هیات علمی دانشگاه هشدار داد :مصرف زیاد گوشت دودی ،نمک،
مصرف زیاد ترشی و غذاهایی که بیرون از یخچال نگهداری شده اند ،در ایجاد سرطان
معده نقش دارند.
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یه مناسبت دوازدهم بهمن سالروز ورود امام خمینی(ره) به ایران؛

مدیرکل گمرکات استان قم اعالم کرد:

صادرات115میلیون دالر کاال
از گمرکات قم

مدیرکل گمرکات استان قم گفت :ارزش کاالهای صادر شده از گمرکات استان به
بازارهای جهانی از ابتدای سالجاری تا پایان دیماه  ۱۱۵ ،میلیون و ۴۴۴هزار دالر
بودهاست.
اسفندیار دریکوندی بیان کرد :در همین رابطه۹۷هزار و۹۶۴تن انواع کاال همچون
گرانول ،پفک ،کفش و صندل ،شمش سرب ،مصنوعات مسی  ،مواد و محصوالت
پالستیکی  ،شیمیایی و هیدروکربن ،به کشورهایی نظیر عراق ،افغانستان ،امارات،
هند،پاکستانازبکستانصادرشدهاست.
وی افزود :در همین مدت ،مقدار ۴۲هزار و ۴۲۱تن کاال مانند اجزا و قطعات
موتورسیکلت  ،الیاف اکرولیک ،اجزا و قطعات لباسشویی و پکیج و همچنین لوازم
آرایشیوبهداشتیازکشورهایینظیرچین،هند،ایتالیا،امارات ،ترکیهوژاپنبهارزش
 ۲۰۶میلیون و ۳۷۶هزار دالر از طریق گمرکات استان قم به کشور وارد شدهاست.
وی ادامه داد :در بخش ترانزیت نیز از ابتدای سالجاری تا پایان دیماه ۶۰ ،هزار و
 ۷۳۸تن کاال از سایر گمرکات به گمرکات استان قم ترانزیت شده است و این دستگاه
در جریان نقل و انتقال کاالی مورد نیاز کشور نقش فعالی ایفا کرده است.
دریکوندی گفت :در بخش قضایی نیز طی این مدت  ۵۶۹پرونده مظنون به قاچاق
به ارزش حدود  ۱۲۲میلیارد تومان در گمرکات استان قم تشکیل شده است که در
راستای مقابله با قاچاق به این پروندهها بر اساس رویههای قانونی رسیدگی میشود.
وی با اشاره به این که درآمد کل گمرکات استان نیز طی  ۱۰ماه یاد شده به ۱۷۲
میلیاردتومانرسید ،افزود:باتقویتزیرساختهایگمرکیدرقمطیسالهایاخیر،
فرآیندهای تجاری برای فعاالن اقتصادی استان با سهولت بیشتری صورت میگیرد.
وی با بیان این که بیش از  ۵۰درصد صادرات و واردات استان در مسیرهای سبز و زرد
است  ،ادامه داد :عملیات مربوط به صادرات و واردات کاالهایی که در مسیر سبز و
زرد قرار میگیرد در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون توقف در گمرک انجام میپذیرد.
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم خبرداد:

تخصیص ۵۷۳میلیاردریالتسهیالتبه
بخشاصناف

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم گفت :از ابتدای سالجاری تا
پایان دی ماه در حوزه اصناف ۵۷۳،میلیارد ریال تسهیالت به بانکهای عامل استان
معرفی شده است.
محمود سیجانی بیان کرد :این تسهیالت شامل یکهزار و  ۱۰۴طرح است و موجب
اشتغالزایی برای  ۲هزار و  ۷۶۶تن میشود.
ویبیانکرد:تسهیالتاختصاصیافتهبهاصنافاستانشامل،تسهیالتبازسازی
و نوسازی ،روستایی و عشایری ،آسیب دیده از کرونا و مشاغل خانگی است.
وی ادامه داد :موارد فوق از اعتبارات سال گذشته و سالجاری است که برای اخذ
تسهیالت به اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و بانکهای عامل استان معرفی شد.
ن برای مقابله با
سیجانی گفت :اصناف استان از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا کنو 
آن همکاری خوبی با مسئوالن داشته و دارند و نیاز است که با استفاده از ظرفیتهای
موجود از کسب و کارهای ایشان حمایت شود.
وی با اشاره به پیگیری مستمر مسائل اصناف در قم  ،بیان کرد :از ابتدای سال جاری
تا پایان دی ماه ،تعداد هفت جلسه کارگروه حمایت از رونق تولید در بخش اصناف با
تعداد ۱۸مصوبه برای رفع مشکل اتحادیههای سوهان ،بنکداران مواد غذایی ،چاپ و
نشر ،شرکت تعاونی درودگران ،اتحادیه درودگران ،اتحادیه امالک و مشکالت بانکی و
مالیاتیواحدهایصنفیاستانتشکیلشدهاست.
در مجموع ۳۶هزار و  ۳۹۳واحد صنفی مجوز دار در استان قم وجود دارد که ۲۱هزار
و  ۴۹۳مورد آن توزیعی و خدماتی و ۱۴هزار و  ۹۰۰مورد آن تولیدی و فنی است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم:

 ۱۱طرح ارتباطی در قم همزمان با دهه
فجرافتتاحمیشود

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم گفت :همزمان با ایامالله دهه مبارک
فجر و چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ۱۱طرح ارتباطی به ارزش۵۶۹
میلیارد ریال در قم به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات قم ،جواد غالم پور طی گزارشی در
خصوص طرح های قابل افتتاح در دهه فجر انقالب اسالمی اظهار داشت :تعداد پنج
طرح از این طرح ها مربوط به بخش دولتی است که اعتبار آن بالغ بر  ۲۰۳میلیارد
ریال می باشد .وی افزود ۶ :طرح دیگر نیز توسط بخش خصوصی با اعتبار ۳۶۶
میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید .غالم پور اضافه کرد :طرح های بخش
دولتی و خصوصی به طور عمده مربوط به توسعه زیرساخت های ارتباطی در مناطق
روستایی و کم برخوردار است .مدیرکل ارتباطات قم تصریح کرد :وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات به منظور اجرای عدالت ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال بین شهر
و روستا و توسعه خدمات حوزه فناوری اطالعات در سطح روستاها و نقاط کم برخوردار
با شتاب بسیاری در حال توسعه خدمات در آن نقاط است ۹۰.درصد روستاهای باالی
 ۲۰خانوار قم از تلفن ثابت برخوردارند همچنین همه روستاهای استان نیز دارای
پوششتلفنهمراهاست.
معاون جمعیت هالل احمر قم خبر داد:

تعمیروبازسازیتجهیزاتپزشکی
مستهلکهاللاحمر

معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر قم گفت :تجهیزات پزشکی مستهلک از
قبیلتختهایبیمارستانیوویلچرهایبانکتجهیزاتپزشکیامانیهاللاحمرقم
تعمیروبازسازیمیشوند.
امیرحسین علیمردانی ،با اشاره به همکاری داوطلبان در تمامی فعالیتهای بانک
تجهیزات پزشکی امانی به صورت داوطلبانه و خیرخواهانه گفت :تجهیزات پزشکی
موجود در این بانک از قبیل تخت بیمارستانی ،ویلچر ،عصا ،واکر ،ساکشن ،کپسول
اکسیژن ،دستگاه اکسیژنساز و فیزیوتراپی و اقالم دیگر به همت افراد نیکوکار و
کمکهای داوطلبان استان تهیه و در اختیار مراجعان و بیماران نیازمند به صورت
«رایگان» و «امانی» قرار میگیرد .وی افزود :سازمانها برای تحقق اهداف ،انجام
عملیات و بقای خود باید از جنبههای مختلف ،مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند؛
این پشتیبانی مربوط به عناصر اساسی مورد نیاز سازمان یعنی منابع انسانی و مالی،
سرمایهای ،اطالعات فیزیکی (ساختمان ،فضای کار ،تاسیسات ،تجهیزات ،مواد
و اقالم) است و برای تامین ،تدارک و انجام هر یک از این امور حوزههای گوناگون
پشتیبانی در سازمانها بهوجود آمده است .وی به نقش برادران داوطلب در طرح
بانک تجهیزات پزشکی امانی به عنوان واحد پشتیبانی اشاره کرد و گفت :برادران
داوطلب در این بانک به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر و در راستای پیشبرد اهداف
این طرح؛ اقدام به تعمیر و بازسازی وسایل مستهلک از جمله تختهای بیمارستانی
و ویلچرهای خارج شده از چرخه کردند تا آنان را دوباره به چرخ ه اهدا بازگردانند.
علیمردانی تصریح کرد :بانک تجهیزات پزشکی امانی در راستای تحقق اهداف
بشردوستانه هالل احمر و به منظور رفع آالم آسیبدیدگان و کمک به امر بهبود و
سالمت بیماران نیازمند راهاندازی شده است.

بیمارستانشهیدبهشتیقمازکرونا
خارج شد

عملیات واشینگ و ضدعفونی بخش اورژانس بیمارستان بهشتی شهر قم در
بخشهای حاد یک و دو و سی.پی.آر )CPR( .انجام و این بیمارستان از پذیرش
بیمارانکروناییخارجشد.
به گزارش عصر جمعه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم ،با انجام این
عملیات ،دیگر بیمار کرونایی در این بخش وجود ندارد و بیمارستان امیرالمومنین(ع)
در مجاورت آن در خدمت بیماران کرونایی است .بر اساس این گزارش ،در عین حال
همه بیمارستانها موظف به تریاژ و پذیرش اولیه بیماران مشکوک به کرونا هستند« .با
اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا ،وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان قم از  ۱۵دی
ی از نارنجی به زرد و در  ۲۰دیماه جاری از زرد به
از وضعیت قرمز به نارنجی ،در  ۶د 
«آبی» تغییر کرده است».

ورود تاریخی امام خمینی به ایران سرآغازی بر وحدت و انسجام ملی

دوازدهم بهمن سالروز ورود امام خمینی(ره) به میهن است .بزرگمردی كه با
رهنمودهای خویش پرچم مبارزه علیه رژیم پهلوی را بر افراشته نگاه داشتند و با
بسیج كردن نیروهای مردمی در راستای انسجام و هماهنگی حركت های انقالبی
توانستندحكومتشاهنشاهیراسرنگونكنندوبااستقرارنظاماسالمیدركشور
استقالل و آزادی را به ارمغان آورند.
سالروز ورود معمار بزرگ انقالب به كشور یادآور هنگامه ای سرنوشت ساز و
رویدادی مهم است كه روحیه مقاومت و انگیزه مبارزاتی مردم را افزایش داد و زمینه
ساز پیروزی انقالب اسالمی شد .بازگشت امام راحل به ایران پس از چندین سال
دوری از وطن در ابتدا با كارشكنی و ممانعت عوامل رژیم پهلوی همراه بود زیرا آنها
می پنداشتند ،با حضور ایشان ،كنترل اوضاع كشور از دست آنان خارج می شود و
مردم به مطالبات خود دست خواهند یافت .به همین منظور در ابتدا شاپور بختیار
نخست وزیر وقت با بستن فرودگاه ها به بهانه نامساعد بودن هوا و نبود دید كافی،
مانع از بازگشت پیرجماران به ایران شد اما با گسترده تر شدن دامنه اعتراض ها و
راهپیمایی های مردم در شهرهای گوناگون ،دولت بختیار به ناچار عقب نشینی
كرد.
سرانجام امام خمینی(ره) در میان استقبال بی نظیر مردم و پس از تحمل نزدیك
به  14سال دوری از وطن در  12بهمن  1357خورشیدی به میهن بازگشتند.
گزارش های نقل شده گویای آن است كه میلیون ها تن در مسیر  33كیلومتری
از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا(س) برای استقبال از امام راحل حضور یافتند.
ایشان پس از ورود به تهران بالفاصله به بهشت زهرا(س) رفتند و به سخنرانی
پرداختند .ایشان در بخشی از سخنان خویش فرمودند :من وقتی چشمم به
بعضی از اینها كه اوالد خودشان را از دست داده اند می افتد ،سنگینی بر دوشم
احساس می شود كه نمی توانم تاب بیاورم .محمدرضا پهلوی فرار كرد و همه چیز
ما را به باد داد .مملكت ما را خراب كرد و قبرستان های ما را آباد.
بازگشت امام خمینی(ره) به ایران ،امیدی تازه در میان ملت ایجاد كرد و سبب
شد تا در نهایت در  22بهمن همان سال با تكیه بر قدرت منسجم مردمی و
هدایتگری امام خمینی(ره) نهضت انقالب به پیروزی دست یابد و شعار استقالل
وآزادیمنصهظهوربرسد.بهمناسبتفرارسیدنسالروزبازگشتامامخمینی(ره)
به میهن و به منظور بررسی تاثیر حضور ایشان در پیروزی انقالب اسالمی به گفت
وگوباكارشناسانسیاسیپرداختهایم.
 متن گفت وگو را در ادامه می خوانیم:حمیدرضا ترقی عضو شورای مركزی حزب موتلفه اسالمی و نماینده دوره پنجم
مجلس شورای اسالمی ،ورود امام خمینی(ره) به كشور را سبب تقویت روحیه
مقاومت ملت مبارز ایران دانست و گفت :بازگشت امام(ره) به میهن در واقع نشانه
ناامیدی عوامل حكومت پهلوی از ادامه سلطنت بود و افزایش اعتماد به نفس
مردم را در به نتیجه رسیدن نهضت انقالبی خود به دنبال داشت .در آن دوره برای
جلوگیری از ورود امام(ره) به ایران تالش های بسیاری به وسیله شاپور بختیار
نخست وزیر رژیم پهلوی صورت گرفت زیرا حكومت وقت می پنداشت با حضور
ایشان در كشور و به دست گرفتن رهبری انقالب اسالمی ،دیگر قادر به مهار و
كنترلایننهضتنیست.بنابراینباتوجهبهفرارشاه،ازورودرهبرانقالببه كشور
می توان با آیه  206سوره اسراء كه می فرماید «حق آمد و باطل نابود شد» ،یاد
كرد زیرا این مهم زمینه ساز سقوط حكومت پهلوی شد و تاثیر روحی -روانی بسیار
زیادی بر مردم گذاشت كه بر پایه آن توانستند در مدت  10روز پس از آن ،سبب
سرنگونیرژیمپهلویشوند.
اشرف بروجردی عضو شورای سیاست گذاری و راهبردی همایش ملی اعتدال،
امام خمینی(ره) را منجی و هدایتگر مردم در زمان انقالب عنوان كرد و بیان
داشت :هر موضوعی را بایستی بر پایه برهه زمانی آن مساله سنجید .امام(ره) تنها
هدایتگری در آن روزگار به شمار می رفت كه مردم باور داشتند ،ایشان می توانند
نقش منجی و نجات دهنده را برای آنان ایفا كند .بنابراین هدایتگری معمار بزرگ
انقالب پس از ورود به كشور باعث یكپارچگی ،یك صدایی و انسجام جامعه شد و
تمامی قشرهای مردم ،توجه خود را به این مهم معطوف كردند كه در نتیجه این
همگرایی و اتحاد ،پیروزی انقالب اسالمی را به دنبال داشت.
ی نهاد نمایندگی
سید محمدعلی پورموسوی قای م مقام معاون آموزشی و پژوهش 
مقام معظم رهبری در دانشگاهها ،ورود بنیانگذار جمهوری اسالمی به كشور را
موتور محركه تقویت جریان های مردمی و انقالبی دانست و تصریح كرد :در
مباحث اجتماعی  2یا سه مرحله جدی وجود دارد كه این روند در جریان پیروزی
انقالب نیز مشاهده می شود .این مرحله ها به یكدیگر مرتبط هستند به گونه ای
كه اگر یكی از آنها تحقق نمی یافت در جریان طبیعی انقالب با وقفه روبرو می شد
و در پیروزی نهایی آن تاثیری جدی می گذاشت .مرحله نخست ضرورت حضور
امام(ره) در صحنه داخلی بود و دیگر اینكه در جریان انقالب اسالمی ایران نیز
همچون دیگر انقالب های بزرگ جهان ،باید موتور محركه و جریان اصیل انقالب
قدرتمند تر می شد و در این مرحله نیز حضور امام خمینی(ره) تاثیر داشت زیرا با
توجه به این امر انرژی گسترده مردم به نقطه اوج رسید .نكته آخر اینكه مردم ایران
از مدت ها پیش منتظر بودند كه امام راحل با ورود خویش در متن جریان انقالب
قرار بگیرند .رژیم شاهنشاهی در دوره ای  15ساله از  1342تا  1357خورشیدی

امام خمینی(ره) را از متن جریان انقالب خارج كرده بود كه این موضوع روند
انقالب را برای مدتی با وقفه روبرو ساخت .بنابراین باید این وقفه در زمانی كوتاه
جبران می شد .از این رو با توجه به ورود امام(ره) در  12بهمن  1357خورشیدی و
پیروزی انقالب اسالمی در 22بهمن همان سال این مهم جبران شد.
پیش ازحضور امام(ره) ،عوامل حكومت كه مخالف انقالب اسالمی بودند با
تمامی امكانات و ابزارهایی كه در دست داشتند ،تالش می كردند ،مانع حضور
معمار بزرگ انقالب در میان مردم شوند و تدابیری چون بستن فرودگاه و  ...را به
كار گرفتند .حضور امام خمینی(ره) باعث شد ،روند مبارزه های مردم سرعت
چشمگیری پیدا كند و از آن پس سیر حوادث آن برهه سریع و پر شتاب شد.
پیروزی انقالب اسالمی تنها پس از گذشت  10روز از ورود امام(ره) نشانگر این
است كه با قرارگیری ایشان در نوك پیكان حركت های انقالبی ،تمامی ابزارها و
امكاناتضروریبرایپیروزیتكمیلشد.بنابراینحضورایشاندرایرانمهمترین
عامل پیروزی انقالب اسالمی به شمار می رود.
مجتبیرحماندوستنمایندهدورهنهممجلسشورایاسالمیواستاددانشگاه
تهران در گفت و گو با ایرنا با بیان اینكه مهم ترین تاثیر ورود امام خمینی(ره) به
ایران ،عینی شدن مبارزه های مردم بود ،یادآور شد :تا پیش از ورود امام(ره) به
كشور ،همگان به امید پیروزی به راهپیمایی و مبارزه می پرداختند اما پس از ورود
ایشان مبارزه ها واقعی شد زیرا زمانی كه پیر جماران در كشور مستقر شدند ،مبارزه
ها از مرحله تئوری و شفاهی به عملی و عینی تبدیل شد و این اتفاقی بود كه با
ورود امام خمینی(ره) به ایران در  12بهمن  1395خورشیدی رخ داد و پیروزی
انقالب اسالمی را به ارمغان آورد.
مهدی مطهرنیا كارشناس مسایل سیاسی و استاد دانشگاه با بیان اینكه امام
خمینی(ره) كنشگر مهم انقالبی بودند كه نقش بسزایی در افزایش امیدواری در
انقالبیان و مبارزان داشتند ،گفت :بنیانگذار جمهوری اسالمی به عنوان رهبر
تحرك انقالب ایران نزد ملت از جایگاه ویژه ای برخوردار بودند زیرا عالوه بر اینكه
رهبر این حركت انقالبی به شمار می رفتند ،مرجع تقلید برجسته كشوری بودند
كه پایه و ستون فقرات آن را اصول و ارزش های برخاسته از آیین اسالم با مركزیت
تفصیلی و تاویلی امام(ره) تشكیل می داد .ایشان یك كنشگر مهم و بازیگر پرنقش
در تمامی عرصه هایی بودند كه جامعه نیاز داشت .در میان رهبران بزرگ انقالبی
جهان ،افرادی وجود دارند كه از منشور سه وجهی رهبری انقالب ،تنها از یك یا
دو وجه آن برخوردارند و كمتر رهبری را می توان یافت كه هر سه وجه آن را دارا
باشد .این سه وجه شامل ایدئولوگ سازی(نظریه پردازی) ،توانایی در بسیج توده
هاومدیریتتشكیالتیانقالباست.امامخمینی(ره)اگرچهنیروهایتوانمندی
همچونشهیدبهشتی،شهیدمطهریوآیتاللههاشمیرفسنجانیرابرایاداره
هر یك از این مقوله ها در كنار خود داشتند اما امام(ره) به تنهایی ایدئولوگ ساز،
تشكیالتی و سیاسی بودند .از طرفی دور بودن ایشان از محیط مركزی انقالب
یعنی جغرافیای ایران تا میزان زیادی به معنای دوربودن ایشان از ملت ایران نبود
و پاسخ «هیچ» ایشان در پاسخ به خبرنگار درباره احساس بازگشت آن بزرگوار به
ایران ناشی از همین موضوع است زیرا امام خمینی(ره) با مردم احساس نزدیكی
می كردند و عامل جغرافیا را برای دوری از ملت مبارز بی تاثیر می دانستند .ورود
بنیانگذار جمهوری اسالمی به كشور باعث شد كه مردم بتوانند حس نزدیك بودن
را با رهبر خویش تجربه كنند .بنابراین ورود ایشان در 12بهمن 1357خورشیدی
می توانست تاثیرهای قابل توجهی در امیدواری به دستیابی به موفقیت و پیروزی
داشتهباشد،همانگونهكهمشاهدشد،درفاصلهاندك 10روزهپسازبازگشتامام
راحل ،مبارزه های مردم به نتیجه رسید و نهضت آنان به ثمر نشست.
انقالب ها در حقیقت وضعیتی سه وجهی را نشان می دهند .از طرفی نارضایتی
مردم و رسیدن به این نتیجه كه تنها با یك حركت انقالبی وضع موجود قابل اصالح
است .دوم ،امیدواری به پیروزی و در نهایت پیروزی بر عناصر سركوبگر رژیم حاكم
سه بخش انواع انقالب را بازگو می كند .بنابراین هنگامی كه امام خمینی(ره) وارد
تهران شدند ،امیدواری به موفقیت افزایش یافت و این امر توانست در بخش سوم
یعنی غلبه بر عناصر حافظ وضع موجود و اعمال كننده خشونت در مدت تنها10
روز تاثیر بگذارد و انقالب به پیروزی برسد.
زهرا كوهساری دبیر اتاق فكر بانوان جمعیت دانشجویی حقوق بشر جمهوری
اسالمی ایران ،نقش بنیانگذار جمهوری اسالمی را در عملی ساختن تئوری های
انقالب مهم دانست و تصریح كرد :برای پیروزی و به نتیجه رسیدن هر تغییر و
تحولی به مجموعه ای از تئوری ها(نظریه ها) و در كنار آن به حضور افرادی كه
تئوری ها را به مرحله عمل و ظهور می رساند ،نیاز است .امام خمینی(ره) در برهه
ای از زمان رهبری و هدایت مردم و انقالبیان را بدون حضور در كشور به عهده
داشتند و مردم تنها به دلیل وجود نوستالژیك ایشان و برپایه خواسته های قلبی
و عاطفی رهنمودهای آن بزرگوار را به گوش دل سپردند و اجرا می كردند اما آن
چیزی كه باعث پیروزی انقالب شد ،حضور وجود نوستالژیكی بود كه مردم سال
ها تنها با تئوری هایی كه از فرسنگ ها دورتر از طرف ایشان ارایه می شد ،به مبارزه
می پرداختند .بنابراین حضور امام راحل كه به عنوان پیشوا و رهبر مردم بودند،
سبب ایجاد دلگرمی شد و اینگونه در فاصله كمتر از  10روز شرایط الزم برای
پیروزی انقالب مردمی ایران شكل گرفت.

جانشینفرماندهسپاهاستانقمخبرداد

آغاز رزمایش گردان های الی بیت المقدس و کوثر بسیج

جانشین سپاه استان قم گفت :رزمایش گردان های
الی بیت المقدس و کوثر بسیج به مناسبت ایام الله دهه
فجر با مشارکت همه رده های بسیج آغاز می شود.
محمدرضا موحد ضمن تبریک به مناسبت چهل
و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت :به
مناسبت ایام الله دهه فجر به مدد الهی ،رزمایش
گردانهای الی بیت المقدس و کوثر بسیج با مشارکت
همه ردههای بسیج از روز  ۱۲بهمن آغاز و تا  ۲۲بهمن
ماه ادامه خواهد داشت.
وی در تشریح برنامههای این رزمایش تصریح کرد:
تجمع نیروهای مسلح و گردانهای بسیج با رعایت
دستورالعملهای بهداشتی در روز  ۱۲بهمن در
شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه
(س)  ،رژه پیاده و موتوری از حرم مطهر به سمت بیت
امام خمینی (ره) ،گلباران بیت امام خمینی (ره) و رژه

موتوری در سطح شهر از جمله برنامههای این رزمایش
خواهد بود .جانشین فرمانده سپاه قم افزود :از جمله
برنامههایی که در این دهه برگزار خواهد شد ،تشدید
گشتهای رضویون و برپایی تورهای ایست بازرسی
توسط نیروهای بسیج و تداوم طرح شهید سلیمانی در
مقابله با ویروس کرونا می باشد.
ویاضافهکرد:ازویژهبرنامههایمیدانیاینرزمایش،
اجرای خیابانی گروههای سرود با عنوان کاروان انقالب
در نقاط مختلف سطح شهر در روز  ۱۲بهمن و این دهه
خواهدبود.
موحد از اجرای برنامه نهضت کمکهای مومنانه و
تهیه و توزیع  ۱۰هزار بسته حمایتی و معیشتی برای
خانوادههای نیازمند استان در دهه فجر و برگزاری
رزمایش مواسات در تمام پایگاههای مقاومت بسیج
استان خبر داد.

وی در ادامه گفت :از دیگر برنامههای این رزمایش،
برگزاری حلقههای صالحین در پایگاههای بسیج
مقاومت ،گل افشانی قبور مطهر شهدا و دیدار با
خانوادههای معزز شهدای انقالب اسالمی خواهد بود.
جانشین فرمانده سپاه استان قم ادامه داد :برنامه نور
افشانی در سطح شهر قم و در صورت امکان در پردیسان
و بخشهای استان همزمان با بانگ الله اکبر در شب یوم
الله ۲۲بهمن ،صورت خواهد گرفت.
موحد اظهار کرد :در روز  ۲۲بهمن همزمان با
راهپیمایی خودرویی مردمی ،رژه موتوری و خودرویی
توسط گردانهای الی بیت المقدس و کوثر بسیج ،در
سطح شهر اجرا خواهد شد.
وی در پایان خاطر نشان کرد :همه برنامههای این
رزمایش با رعایت اصول بهداشتی ستاد ملی مبارزه با
کرونا برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز بهداشت استان قم اعالم کرد

قمدررتبهبیستویکمکشوردرفوتیهایکرونا

رئیس مرکز بهداشت قم از افزایش تعداد بستری شدگان مبتال به کووید 19در استان
در هفته اخیر با وجود کاهش تعداد پذیرش اورژانس ابراز نگرانی کر گفت  :استان قم
هم اکنون در بین 31استان کشور از نظر بستری شدگان کرونایی در رتبه بیست و نهم
و از نظر جانباختگان کرونایی در رتبه بیست و یکم قرار دارد.
سیامک محبی با اشاره به آخرین آمار مربوط به بیماری کرونا در استان قم و در سراسر
کشور اظهار کرد :متأسفانه روند کاهشی بستری شدگان و جانباختگان کرونایی در
َ
کشور و در هفته اخیر تداوم نیافته و این آمار از روند نزولی به حالت همسطح و ِفلت
رسیده که این امر نگران کننده است.
وی افزود :استان قم هم اکنون در بین  31استان کشور از نظر بستری شدگان
کرونایی در رتبه بیست و نهم و از نظر جانباختگان کرونایی در رتبه بیست و یکم قرار
دارد.معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیقمهمچنینتصریحکرد:آمارهفتهاخیر
در استان بیانگر آن است که با وجود کاهش تعداد پذیرش اورژانس در هفته اخیر
نسبت به هفته قبل از آن ،تعداد بستری شدگان کرونایی از عدد 70به عدد 77رسیده
و افزایشی بوده است.
محبی درباره آمار جانباختگان کرونایی در قم در هفته اخیر نیز گفت :این آمار 11
نفر شامل 9نفر فوتی مشکوک و تنها 2نفر فوتی قطعی بوده است.
وی تعداد نمونه گیری های هفته اخیر را نیز در استان 967مورد اعالم و اضافه کرد:
از این تعداد ،نمونه  63نفر مثبت بوده است که بیانگر مثبت بودن  6درصد از نمونه
گیری ها در هفته اخیر است.
رئیس مرکز بهداشت قم در ادامه خاطرنشان کرد :در حال حاضر حدود  81درصد
بیماران کرونایی در بخش بهداشت و مراکز سرپایی شناسایی می شوند که امیدواریم
این عدد به  100درصد برسد.
محبی در عین حال ابراز امیدواری کرد درمانگاه های بخش خصوصی استان نیز در
هفته جاری به تست های سریع کرونا (رپید) مجهز شوند.
ارتقای رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مساجد
معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیقمدربارهرعایتشیوهنامههایبهداشتیدر
استان نیز گفت :آمار نشان می دهد نانوایی ها ،مراکز شماره گذاری خودرو ،آرامستان
ها ،پایانه های مسافربری درون شهری ،دفاتر اسناد رسمی ،مجتمع های خرید و
پاساژها ،گیم نت ها ،بانک ها و همچنین مراکز تشخیصی درمانی مانند آزمایشگاه
ها ،درمانگاه ها و کلینیک ها ،نمرات ارزیابی کمتر از  75در رعایت شیوه نامه های
بهداشتیدارند.
محبی افزود :رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مساجد استان در هفته اخیر از75
به  90درصد رسیده که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی با ابراز نگرانی از افزایش سفرها به قم تأکید کرد :اگرچه تاکنون موردی از ویروس
جهش یافته انگلیسی در قم مشاهده نشده است ،اما مشاهده  6مورد از این ویروس
در تهران ،سبب ُهشدار و اعالم زنگ خطر است.
رئیس مرکز بهداشت قم درباره آمار استفاده مردم از ماسک نیز خاطر نشان کرد :آمار
استفادهعموممردمازماسکدرهفتهاخیربه 78درصدرسیدهکهکاهشی 4درصدی
را نسبت به هفته قبل از آن نشان می دهد ،ضمن آن که متأسفانه آمار استفاده مردم از
ماسک در وسائل نقلیه و همچنین آمار استفاده از ماسک در ادارات استان نیز با روند
کاهشی مواجه است .محبی درباره تداوم اجرای طرح شهید سلیمانی نیز در استان
توضیح داد 41:تیم رهگیری 24،تیم مراقبت در منزل و 181تیم نظارتی در این طرح
فعال هستند که فعالیت آنان تاکنون بیش از  8هزار مورد رهگیری و حدود  200مورد
مراقبت بیماران کرونایی را در منزل به دنبال داشته است.
معاون آبفای قم:

طرح «آب امید» در قم اجرا میشود

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب قم گفت :طرح «آب امید»
به منظور بهینهسازی مصرف آب و تشویق مشترکین کممصرف خانگی در این استان
اجرامیشود.
جواد پیرحاجاتی با بیان اینکه در این طرح مشترکین خانگی آب ،بر اساس میزان
مصرف ماهیانه به چهار دسته تقسیم میشوند ،افزود :این دستهبندی بر اساس
الگوی مصرفی که توسط وزارت نیرو به شرکتهای آب و فاضالب ،ابالغ شده انجام
گرفتهاست.
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب قم الگوی مصرف در بخش
خانگی در استان به ازای هر واحد مسکونی را ۱۵مترمکعب در ماه اعالم و خاطرنشان
کرد :دسته نخست مشترکین "کممصرف" هستند که میزان مصرف آنها به ازای هر
واحد در ماه صفر تا پنج مترمکعب است.
وی با تأکید بر اینکه تمام هزینههایی که در صورتحساب مشترکین "کممصرف"
لحاظ میشود از جمله آببها ،کارمزد دفع فاضالب ،آبونمان و موارد دیگر رایگان
است ،تصریح کرد :مشترکین خانگی در قم که میزان مصرف آنها تا پنج مترمکعب
در ماه باشد مشمول طرح "آب امید" شده و هیچ هزینهای برای آببها پرداخت
نخواهند کرد .پیرحاجاتی با بیان اینکه این طرح از ابتدای دیماه اجرا شده و در
صورتحسابهاییکهبهمنماهبهدستمشترکینمیرسداعمالخواهدشد،یادآور
شد :اماکن که خالی از سکنه و سکونتهای غیر دائم و فصلی مانند باغ ویالهایی
که در مناطق خوش آب و هوای استان هستند مشمول این دستورالعمل نمیشوند.
وی دسته دوم را مشترکین "خوش مصرف" اعالم کرد و گفت :میزان مصرف این
مشترکین به ازای هر واحد در ماه پنج تا ۱۵مترمکعب است.
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب قم در ادامه اظهار داشت:
دسته سوم مشترکین "پرمصرف" هستند که از  ۱۵تا  ۳۰مترمکعب مصرف میکنند
و دسته چهارم را نیز مشترکین "بد مصرف" تشکیل میدهند که مصارف آنها بیش
از دو برابر الگو به ازای هر واحد در سال است .وی تحقق مدیریت مصرف آب و کاهش
 ۱۰درصدی آب مصرفی مشترکین "پرمصرف" و "بد مصرف" را از دیگر اهداف اجرای
ً
طرح آب امید بر شمرد و گفت :این طرح صرفا مشمول مشترکین خانگی میشود.
پیرحاجاتی در پایان از ارسال پیامک به تمام مشترکین به منظور آگاهسازی آنها از
وضعیت مصرفشان خبر داد و تأکید کرد :با توجه کاهش منابع آبی کشور ،امیدواریم
مشترکین"پرمصرف"و"بدمصرف"بهسمتتغییررفتارمصرفیواستفادهازتجهیزات
کاهنده حرکت کنند .در حال حاضر حدود  ۳۲۸هزار انشعاب آب و ۱۱۲هزار و ۶۰۰
فقره انشعاب فاضالب در قم وجود دارد ،همچنین سرانه مصرف آب در این استان
نزدیک  ۱۶۰لیتر برای هر تن در شبانهروز است که باید به زیر  ۱۰۰لیتر برسد.
دبیرجشنوارهادبیرسانهایحضرتابوطالب:

جشنوارهادبیحضرتابوطالب
در سه بخش برگزار می شود

(ع)

دبیر جشنواره ادبی رسانهای حضرت ابوطالب (ع) با اشاره به ضرورت معرفی این
شخصیت تاریخساز اسالم ،از فراخوان این جشنواره در سه بخش «نگارش رسانهای»،
«نثر ادبی» و «شعر» خبر دارد.
حجت االسالم علی اسفندیار غفلت جدی از شخصیت و کارنامه درخشان حضرت
ابوطالب در پژوهشهای تبلیغی و تاریخی را شایسته این شخصیت عظیمالشأن
ندانست و ابراز داشت :گمنامی این چهره تاریخساز اسالم سبب شده است مجمع
جهانی اهل بیت (ع) اقدام به طراحی و برگزاری همایش بینالمللی حضرت ابوطالب
(ع) کند؛ از این رو مجریان این همایش درصدد هستند بخش مهمی از این خأل را در
قالب فراخوانهای علمی ،ادبی ،رسانهای و هنری جبران کنند.
دبیر جشنواره ادبی رسانهای حضرت ابوطالب (ع) در تبیین اهداف جشنواره
ادبی_رسانهایحضرتابوطالب(ع)اظهارداشت:اینجشنوارهباهدفتولیدمحتوا
و بهرهمندی از ظرفیت اصحاب رسانه و ادبیات در صدد است ،در سه بخش «شعر»،
«نثر ادبی» و «نگارش رسانهای» ،آثار مرتبط با شخصیت حضرت ابوطالب (ع) پدر
بزرگوار امیرمومنان علی (ع) را جمعآوری کند.
دبیر جشنواره ادبی رسانهای حضرت ابوطالب (ع) با تأکید بر اینکه تالش میشود
تا قبل از برگزاری همایش بینالمللی حضرت ابوطالب ،آثار ادبی رسانهای را در
مطبوعات و خبرگزاریها منتشر کنیم ،تصریح کرد :به همه نویسندگان جشنواره که
آثارشان در رسانهها منتشر میشود ،حقالتألیف پرداخت میشود ،همچنین از بین
آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره ،یک جایزه ویژه به اثر برگزیده تعلق میگیرد که از
صاحباثردرکنارنویسندگانمقالهتجلیلمیشود.
وی با بیان اینکه نوشتن برای این جشنواره هیچگونه محدودیت ِسنی و صنفی
ندارد ،مهلت ارسال آثار را سیام بهمن اعالم کرد و افزود :عالقهمندان میتوانند آثار
خود را به شماره ۰۹۱۹۱۵۲۵۴۱۳در شبکه پیامرسان ایتا ارسال کنند.
این همایش به همت مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السالم) از تاریخ  ۱۹الی ۲۱
اسفندماه ۱۳۹۹برگزار خواهد شد.

اقتصادی5

 شماره 5207ت و سوم 
یکشنبه -دوازدهم بهمن ماه  -1399سال بیس 

رییس اتاق بازرگانی استان قم:

رییس اتحادیه مشاوران امالک مطرح کرد:

سیاست خودروسازی بازنگری شود

رییس اتاق بازرگانی استان قم ،با اشاره به آنچه زیاندهی واحدهای خودروساز
کشور نامید ،خواستار بازنگری در سیاستهای مربوط به صنعت خودرو در کشور
شد.
ابوالفضل خاکی در نشست با علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس
و نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی در محل اتاق بازرگانی قم مدعی
شد :با وجود سوددهی برخی از شرکتهای بزرگ در  ۱۰سال گذشته همانند
شرکتهای فوالد ،پتروشیمی ،داروسازی و مخابرات؛ صنعت خودرو ن ه تنها برای
کشور درآمدزایی نداشته ،بلکه ضررهای بسیار زیادی را به اقتصاد وارد کرده است.
به عقیده کارشناسان اگر ارتباط ما با کشورهای دیگر و تولید محصوالت
خودروی آنان در ایران ایجاد شده بود ،عالوه بر حفظ نیروی اشتغال و درآمدزایی،
محصوالتی با کیفیت بهتر نیز در بازار عرضه میشد.

وی گفت :درآمد باالی صنایع پتروشیمی و فوالد را در سال های اخیر یک
شرایط و فرصت خوبی برای ارایه تسهیالت این شرکتها به صنایع وابسته و در
نهایت پایین آمدن قیمت تمامشده محصوالت در کشور بود که متاسفانه وجود
این درآمدهای بسیار باال ،مانع از افزایش قیمت نشده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ابراز امیدواری کرد که با نظارت هر چه دقیقتر
دولت و رسیدگی مجلس شورای اسالمی از اتالف منابع و ثروتهای عظیم کشور
جلوگیری شود .خاکی در بخش دیگر سخنان خود ،مطالبی را در خصوص
ارایه گزارشهای اتاق بازرگانی در مورد مشکالت بخش صنعت و ارتباط آنها با
تصمیمات کشوری به مقامات فرااستانی عنوان کرد.
وی گفت :اتاق بازرگانی قم با حدود  ۸۰۰عضو در حوزههای صنعت ،بازرگانی،
کشاورزی و معادن جزو  ۱۰استان اول کشور است ،همچنین حضور بیش از

نائبرئیسکانونمرغدارانگوشتی:

نوسان قیمت مرغ ناشی از تصمیمات ستاد تنظیم بازار است

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت :مرغداران نقشی در افزایش قیمت مرغ ندارند و این نوسان قیمت نتیجه
تصمیماتستادتنظیمبازاراست.
حبیب اسدالله نژاد گفت :بعد از اینکه در مهرماه گذشته ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو گرم مرغ گرم را ۲۰هزار و ۴۰۰تومان
تعیین کرد ،شرایط برای تولید مناسب بود و تولیدکنندگان نیز با این قیمت مرغ را به بازار عرضه کردند.
اسدالله نژاد گفت :در سه جلسه متوالی ،ستاد تنظیم بازار قیمت نهادهها را افزایش داد به گونهای که قیمت هر کیلو ذرت از
کیلویی  ۱۵۰۰به کیلویی  ۱۷۰۰تومان ،سویا از  ۲۷۰۰به  ۳۶۰۰و جوجه یک روزه از  ۲۸۰۰به  ۴,۲۰۰تومان رسید ،همچنین
هزینه حمل و نقل و واکسن نیز با افزایش روبرو شد ،اما قیمت مرغ ثابت ماند.
نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی افزود :در حالی که با توجه به افزایش قیمت نهادههای تولید میبایست قیمت
مرغ نیز افزایش پیدا میکرد تا تولیدکنندگان از این بابت متضرر نشوند ،ولی این اتفاق رخ نداد.
اسدالله نژاد گفت :افزایش قیمت مرغ در بازار در حال حاضر نیز ناشی از همین تصمیمات ستاد تنظیم بازار است و در حال
حاضر قیمت حدود ۲۴هزار تومان نرخ واقعی مرغ است که انتظار میرود ستاد تنظیم بازار نیز با توجه به افزایش قیمت نهادهها،
قیمت مصوب این محصول را اصالح کند.
وی افزود :در حال حاضر تولیدکنندگان با در نظر گرفتن قیمت مصوب مرغ از فروش آن متضرر میشوند و میبایست با
تصمیماتجدیدقیمتاینمحصولمنطقیشود.

۲هزار و  ۵۰۰واحد تولیدی در حوزههای سیمان ،فوالد ،صنایع شیمیایی،
پالستیک و لوازم خانگی باعث شده است تا ضریب اشتغالزایی در استان قم
تکرقمیباشد.
وی به مشکالت واحدهای تولیدی صنعتی برای ورود مواد اولیه خود اشاره
کرد و گفت :در حالی که فرسودگی ماشینآالت برخی از صنایع بزرگ و کوچک
نیازمند واردات تجهیزات با فناوری بهروز جهان است ،قطع فاینانس و یوزانس
باعث شده تا تولید کشور در دوران تهدیدها و تحریم ها که مانع از ورود تسهیالت
و مبادالت در کشور شده است در افزایش و توسعه با توقف همراه شود.
وی گفت :مقرر بود در سال  ۱۴۰۴کشور اول منطقه حداقل با  ۸۵میلیارد دالر
صادرات غیرنفتی در بحث مسایل اقتصادی باشیم ،اما شرایط نشان میدهد ،راه
بسیار سختی را در پیش داریم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ابراز امیدواری کرد که با همکاری مجلس
شورای اسالمی و دولت ،موانع داخلی برداشته شود تا با تالش مضاعف به آن
هدف دست پیدا کنیم.
وی گفت :اتاقهای بازرگانی تمام تالش خود را برای همراهی دولت و مجلس
انجام داده تا بتوانند با مشاورهها و قرار دادن آمار و اطالعات کافی از شرایط بازار
و به ویژه از وضعیت فعاالن اقتصادی در تصمیمگیریهای اقتصادی مجلس،
وظایف خود را به خوبی اجرا کند.
اتاق بازرگانی بزرگترین پارلمان بخش خصوصی
در ادامه معاونت امور استان ها و تشکل های اتاق ایران گفت :اتاق ایران و اتاق
های استانها حامی سودجویان و قاچاقچیان نمیباشند در شرایطی که اقتصاد
دچار چالش شده است ،افراد سودجو عرصه را برای فعاالن اقتصادی که به دنبال
شِافزوده در کشور هستند را ،سخت میکنند.
افزایش ارز 
مظفر علیخانی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص نامناسب
بودن محیط کسب و کار گفت :اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین پارلمان
بخش خصوصی می تواند هم در اجرای سیاستها و هم در قانونگذاری و ارایه
بخشنامههای اقتصادی مشاور خوبی برای دولت باشد.
وی در همین راستا پیشنهاد داد :اجازه دهیم اتاق به کمک مجلس و مرکز
پژوهش های مجلس پیشنویسی را تهیه و طرح ادغام سه اتاق اصناف ،بازرگانی
و تعاون را برای توانمندسازی بنگاههای اقتصادی ،ارایه خدمات بهتر ،اجرای
دقیق بخشنامههای مربوط به فعاالن اقتصادی و برقراری ارتباط موثر بخش
خصوصی و دولت انجام پذیرد.

رئیساتحادیهگوشتگوسفندی:

گوشت گوسفندی ۱۰هزار تومان گران شد

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه قیمت این نوع گوشت در دو هفته اخیر ۱۰هزار تومان گران شده،
قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه را برای مصرف کنندگان بین ۱۲۵تا ۱۳۰هزار تومان اعالم کرد.
علی اصغر ملکی با اشاره به اینکه قیمت این نوع گوشت در دو هفته اخیر  ۱۰هزار تومان گران شده ،قیمت هر
کیلوگرم شقه بدون دنبه را برای مصرف کنندگان بین ۱۲۵تا ۱۳۰هزار تومان اعالم کرد و گفت :هم اکنون مغازه داران
هر کیلوگرم شقه بدون دنبه را ۱۱۵هزار تومان خریداری میکنند.
وی دلیل افزایش قیمت را کاهش عرضه دام در میادین اعالم و اضافه کرد :قاچاق دام به شدت محدود شده است و
دلیلگرانیقاچاقنیست.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد :دامداران از قیمتهای دام در بازار رضایت کافی ندارند چرا که هزینه تمام
شده تولید به شدت افزایش یافته است .به طور مثال هم اکنون قیمت هر کیلوگرم جوی دامی برای دامداران بین
 ۵۰۰۰تا  ۵,۵۰۰تومان است و باقی نهادهها نیز با قیمتهای باال به دست تولیدکننده میرسد به همین جهت
دامداران عرضه دام را کاهش دادهاند و منتظر بازار بهتری برای عرضه تولیدات خود هستند .ملکی درباره اینکه پیش
بینی شما برای روزهای آینده چیست؟ ،گفت :االن نمیتوان در این زمینه اظهار نظر دقیق کرد اما نکته این است که
هم اکنون بازار نیز بسیار بی رونق است و مردم استقبال چندانی از خرید گوشت نمیکنند .وی تاکید کرد :در واقع با
اینکه استقبال از گوشت کم است قیمت افزایش یافته و اگر تقاضا نیز افزایش یابد با چالش مواجه خواهیم شد.

کارشناساقتصادی:

عدم تصویب FATFهزین ه مبادالت اقتصادی ایران را باال برده است
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عدم پیوستن به
 FATFیک خود تحریمی است ،گفت :عدم تصویب و
عدم رعایت الزامات  FATFبرای اقتصاد ما مشکل آفرین
شده و هزینههای مبادالت اقتصادی ایران را باال برده
است.
توقف طوالنی مدت لوایح پالرمو و  CFTدر مجمع
تشخیص مصلحت نظام و عدم تصویب آن در سال ،منجر
به قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه سازمان FATF
شد .مخالفان تصویب این لوایح معتقدند در صورت
رعایت الزامات FATFتوسط ایران ،امکان انجام معامالت
پوششی که در جهت دور زدن تحریمهای یکجانبه آمریکا
بر اقتصاد ایران تحمیل شده است ،از میان خواهد رفت.
موضوعی که کامران ندری ،عضو هیات علمی دانشگاه
امام صادق (ع) و کارشناس مسائل پولی و بانکی در
گفتوگوباخبرنگاراقتصادیایرنا،آنرادلیلیغیرمنطقی
توصیفمیکند.
قرار گرفتن در لیست سیاه  FATFبرای ایران
مشکل آفرین بوده است
ندری اظهار داشت :این یک واقعیت است که بخش
عمدهای از مشکالت اقتصادی ما ریشه داخلی دارد و
قرار داشتن در لیست سیاه  FATFو حتی تحریمها علت
اصلی بروز این مشکالت نیستند ،اما این دلیل نمیشود
که در شرایط حاضر نتوانم با قاطعیت بگوییم که مانع
اصلی تجارت ایران با جهان به عدم پیوستن ایران به
 FATFارتباط دارد.
وی افزود :عدم رعایت الزامات  FATFبرای اقتصاد ما
مشکل آفرین بوده است و در کمینهترین حالت میتوان
گفت که این اتفاق ،هزینههای مبادالت اقتصادی ایران
را باال برده است .مبادالتی که به دلیل وجود تحریمهای
یکجانبه دولت آمریکا ،به صورت پوششی و با واسطه
انجام میشود .اما اینکه در این شرایط برخی از اعضای

مجمع تشخیص مصلحت نظام مدعی شدهاند در صورت
تصویب دو الیحه  CFTو پالرمو ،انجام همین معامالت
پوششی نیز سخت و غیرممکن میشود .ادعایی است
که هیج مستند و دلیلی برای آن تا به امروز ارائه نکردهاند.
این عضو پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد :ادعای
مخالفین پیوستن به  FATFدر حالی مطرح شده است
که فعالین بخش خصوصی مانند اعضای اتاق بازرگانی،
که در همین شرایط تحریمی در حال انجام معامالت
بینالمللی به صورت پوششی هستند ،صراحتا و با ادله
قوی بیان کردهاند که نپیوستن به  FATFهزینه انجام
مبادالت آنها را باال برده است و عالوه بر آن باعث
شده تا طرفهایی که در معامالت پوششی به ما کمک
میکردند نیز از ادامه این کمکرسانی یا منصرف شدهاند
یا قیمتهایشان را افزایش میدهند .چرا که از نگاه آنها
اقتصاد ایران در این شرایط عالوه بر مسئله تحریمها ،با
اتهام پولشویی نیز قرار دارد و این مسئله ریسک معامله را
برای آنها افزایش میدهد.
اجرای الزامات  FATFزمانبر است
وی با اشاره به ادعای دیگر مخالفین مبنی بر موکول
کردن تصویب لوایح دوگانه به رفع تحریمها ،اضافه کرد:
موضوع به همین سادگی نیست که بگوییم ،بعد از پایان
تحریمها ،به  FATFمی پیوندیم و مشکلی ایجاد نخواهد
شد .برای انجام اقداماتی که  FATFدر برنامههای
علمیاتی خود معرفی کرده است نیاز به بسترسازی و
زمینهسازیهایی است که زمان میبرد .حتی بر اساس
همیناستداللبرخیاعضایمجمعتشخیصمصلحت
نظام،مااگرمیخواهیمبرایبعدازتحریمهابامشکلیدر
زمینه تجارت مواجه نباشیم هم از امروز باید این مقدمات
را آماده کنیم تا در آن زمان مشکلی باقی نمانده باشد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر این که همین امروز هم
فرصت زیادی را در این رابطه از دست داده ایم ،تاکید

کرد :تصویب این لوایح باقی مانده ،هیچ مشکلی را برای
کشور ما ایجاد نمیکند .حداقل از دیدگاه اقتصادی با
اطمینان میتوانم بگویم که مشکلی برای کشور ایجاد
نمیشود و راه برای این که همین معامالت پوششی فعلی
را هم ادامه بدهیم ،بعد از خروج از لیست سیاه  FATFنیز
فراهم است .واسطههایی که این معامالت را امروز برای ما
انجام میدهند از اساس کارشان دور زدن این نظارتها و
قوانینبینالمللیاستوبرایشانمیانتحریمهایآمریکا
و نظارت سازمان  FATFتفاوتی وجود ندارد.
مخالفان FATFتصورگروکشیبادنیاگروکشیدارند
ندری خاطرنشان کرد :برداشت من از مخالفتهایی
که با تصویب این دو الیحه صورت گرفته است ،یک
نوع گروکشی سیاسی است که مخالفین میخواهند
با دنیا داشته باشند .به این معنا که آن ها میگویند اگر
تحریمهای آمریکا رفع شود ،ما هم قوانین بینالملل
را رعایت میکنیم و بالعکس .این استدالل از نگاه من
بچهگانه است و احتماال با این تصور اتخاذ شده است
که اگر ایران به  FATFنپیوندد سایر کشورهای دنیا

تالش میکنند ،تا آمریکا تحریمهای خود را بردارد .این
مانند این است که شما ساکن آپارتمانی باشی و با یکی
از همسایگان مزاحم شما بشود .اما به جای برخورد با
آن مزاحم ،قوانینی که برای کل آپارتمان است را رعایت
نکنی!استداللیکهخیلیمنطقینیست.
این اقتصاددان در پایان تاکید کرد :نکته مهمی که
باید به آن توجه داشت این است که برای کشور ما حتی
در همین شرایط تحریمی ،پیوستن به  FATFفوایدی
میتواند داشته باشد ،اما نپیوستن به آن هیچ انتفاعی
برای ایران ندارد .استداللهایی که مخالفان تصویب
لوایح دوگانه مطرح کردهاند ،هزینه زیادی برای اقتصاد
کشور ایجاد کرده است و نمیدانم آیا آنان برآوردی از این
هزینهها دارند یا خیر؟ اما فعالین اقتصادی به طور مداوم
در حال هشدار دادن درباره این هزینهها هستند .کشور
ما در حال حاضر به دلیل تحریم آمریکا دچار یک سری
هزینهها شده است و منطقی نیست و نبوده که به خاطر
عدمرعایت FATFیکهزینهدیگررانیزبراقتصادتحمیل
کنیم .عدم پیوستن به FATFیک خود تحریمی است.

رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

اعتبار پنج هزار میلیارد تومانی بانکها برای دو شرکت خودروسازی

رییس کل بانک مرکزی گفت :در کنار انتشار گواهی اوراق مولد (گام) ،حدود پنج
هزار میلیارد تومان هم اعتبار بانکها برای دو خودروسازی ایران خودرو و سایپا در نظر
گرفته شده است.
«عبدالناصر همتی» دیروز در حاشیه بازدید از شرکت خودروسازی ایران خودرو
ضمن تبریک دهه فجر افزود :امروز فرصتی شد تا در ایام مبارک دهه فجر خدمت
دوستان ایران خودرو باشیم و کارگران و مدیران زحمتکش این مجموعه بزرگ و عظیم
را از نزدیک ببینیم.
وی اظهار داشت :با توجه به دستور رهبر معظم انقالب ،ضرورت دارد تا
برنامهریزیهایی در زمینه رشد  ۵۰درصدی تولید در خودروسازی و داخلیسازی
بسیاری از قطعات خودروها صورت گیرد.
همتی افزود :امروز نکاتی را مشاهده کردیم و باعث افتخار و مباهات کشور است که
دوستان ایران خودرو تالش بسیار زیادی را در این زمینهها شروع کردهاند.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد :منابع الزم از روشهای غیرتورمی مانند

انتشار گواهی اوراق مولد (گام) در حال تامین است که میتوان منابع الزم برای زنجیره
تولید را از ابتدا که تامین مواد اولیه است تا انتها که فروش خودرو است را از طریق اوراق
گام به مبلغ ۱۰هزار میلیارد تامین کنیم.
وی گفت :حدود پنج هزار میلیارد تومان هم اعتبار بانکها برای دو خودروسازی ایران
خودرو و سایپا در نظر گرفته شده است.
همتی اظهار داشت :تامین مالی را میتوان از طریق اوراق مرابحه و سایر روشها
تامین کرد تا از نظر منابع مالی مشکلی وجود نداشته باشند.
رییس کل بانک مرکزی افزود :اکنون موقعیت مناسبی حاکم است و خودروهایی در
حال ورود به بازار هستند که  ۹۲درصد از آن ساخت داخلی است و وابستگی ارزی آنها
به حداقل رسیده است.
وی تاکید کرد :ما امیدوار هستیم تا نهضتی که از طریق حمایت رهبر معظم انقالب،
دولت و وزارت صنعت ،معدن و تجارت شروع شده است در آیندهای نزدیک شاهد به
بار نشستن تالش شرکتهای دانش بنیان و شرکتهایی باشیم که وابسته به صنایع

دفاعی و همچنین قطعه سازانی که در حال تالش برای داخلی کردن ساخت قطعات
هستندخواهیمبود.
همتیادامهداد:درحالحاضرکشورنیازهایارزیمهمتریدارد،بنابراینتخصیص
ت اول ما قرار ندارد و بحث واردات اصال مطرح نیست.
ارز به واردات خودرو جزء اولوی 

پیشبینیآرامشبازارمسکن
تا سه سال آینده

رییساتحادیهمشاورانامالکبابیاناینکهمعامالتمسکندر ۱۰ماههابتدای
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تا  ٣٣درصد رشد داشته است ،گفت :اگر
شوک ارزی نداشته باشیم بازار مسکن تا سه سال آینده آرام است.
«مصطفی قلی خسروی» درباره آخرین وضعیت بازار مسکن و اجاره گفت:
خرید و فروش ملک در کل کشور در  ۱۰ماهه ابتدای امسال رشد نسبی را نشان
می دهد که البته در دو ماه اخیر بازار با افت مواجه شده است.
متقاضیانخریدمسکناجارهنشینشدند
وی گفت :با وجود رکود معامالت در بخش خرید و فروش ،قراردادهای اجاره در
کل کشور در ۱۰ماهه ابتدای امسال ۹۲رشد کرده که نشان می دهد به دلیل رشد
قیمتها تقاضای بالقوه خرید به سمت بازار اجاره رفته است.
قلی خسروی اظهار کرد :از ابتدای امسال تا پایان دی ماه  ۵۸۷هزار و ۱۳۷
قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که رشد  ۳۳درصدی
را نسبت به زمان مشابه سال گذشته نشان می دهد .البته معامالت طی دو ماه
گذشته کاهش یافته به طوری که در آذرماه و دی ماه به ترتیب  ۳۲و  ۳۰درصد
نسبت به ماههای مشابه سال قبل افت کرده است.
تقاضای اجاره نشینی ٩٢درصد افزایش یافت
وی افزود :در بخش اجاره از ابتدای فروردین  ۱۳۹۹تا  ۳۰دی ماه  ۹۶۴هزار و
 ۵۷اجاره نامه در کل کشور منعقد شده که رشد ۹۲درصد را نسبت به همین زمان
در سال  ۱۳۹۸نشان می دهد .این بدان معناست که تقاضای بالقوه ای در بازار
مسکن وجود دارد که از توانایی خرید برخوردار نیست و وارد بازار اجاره شده است.
رییس اتحادیه مشاوران امالک درباره آخرین آمار معامالت شهر تهران نیز گفت:
در  ۱۰ماهه ابتدای سال  ۱۳۹۹تعداد  ۹۴هزار و  ۷۸۰مبایعه نامه (قرارداد خرید
و فروش ملک) در تهران به امضا رسیده که از افزایش  ۲۰درصد نسبت به سال
گذشته حکایت دارد .در تهران همچنین از یکم فروردین تا  ۳۰دی ماه  ۱۶۷هزار
و  ۲۴۸قرارداد اجاره به ثبت رسیده که افزایش  ۲۱درصد را نسبت به همین زمان
در سال  ۱۳۹۸نشان می دهد.
خسروی با بیان اینکه معامالت در دو ماه اخیر با افت مواجه شده است گفت:
دی ماه  ۱۳۹۸تعداد  ۴۴۲۷قرارداد خرید و فروش ملک در شهر تهران به امضا
رسید که نسبت به ماه قبل  ۴۱درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۸
درصد کاهش نشان می دهد .این در حالی است که در ماه مذکور  ۱۵هزار و ۳۹۸
قرارداد اجاره در پایتخت منعقد شده که از افزایش ۳۳درصد و ۲۲درصد به ترتیب
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.
وی اظهار کرد :در کل کشور نیز طی دی ماه  ۱۳۹۹تعداد  ۴۱هزار و ۱۷۱
قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رسیده که افزایش  ۲۲درصد نسبت به آذرماه
امسال و کاهش  ۳۰درصد در مقایسه با دی ماه پارسال را نشان می دهد.
قلی خسروی افزود :همچنین دی ماه امسال  ۸۸هزار و  ۴۶۲قرارداد اجاره در
کل کشور منعقد شده که از رشد ۴۸درصد و ۸۸درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل
و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.
بازارمسکنبهوضعیتثباتقیمتیرسید
خسروی در تشریح وضعیت کنونی بازار مسکن گفت :بازار مسکن خوشبختانه
به وضعیت باثباتی از نظر قیمتها رسیده و تنها نگرانی ما بازگشت قیمت به آگهی
های مجازی است .اگر مجددا آگهی های تقلبی در سایتها افزایش پیدا کند
نرخهای کذایی منجر به تنش در بازار مسکن خواهد شد.
رییس اتحادیه امالک با ذکر مثالی در این خصوص اظهار کرد :فرض کنید یک
نفر که حتی ممکن است قصدی برای فروش آپارتمان خود نداشته باشد آن را با
قیمتی باالتر از عرف بازار ،آگهی می کند .همسایه او که قصد فروش دارد با دیدن
این آگهی قیمت را باالتر از نفر اول درج می کند .به همین ترتیب بدون اینکه
هیچ فعل وانفعالی صورت گرفته باشد نرخها باال می رود .بر این اساس ،وزیر راه
و شهرسازی و بنده تقاضا داریم که قیمتها مجددا از آگهی ها برداشته شود تا بازار
از وضعیت آرامش کنونی خارج نشود.
وی درباره پیش بینی بازار مسکن در ماههای پیش رو گفت :اگر از ناحیه اقتصاد
کالن و نرخ ارز ،شوکی به بازار مسکن داده نشود و فضای مجازی و آگهی های
اینترنتی هم تنشی در بازار ایجاد نکنند انتظار داریم که آرامش بر بازار تا سه سال
آیندهحاکمباشد.
خسروی با اشاره به کاهش  ۱۰تا  ۱۵درصدی قیمت مسکن در دو ماه گذشته
تاکید کرد :عمده مشاوران امالک تالش می کنند قیمت مسکن کاهش یابد تا
معامالت انجام شود .با این حال اگر متوجه شویم افرادی باعث گرانی یا اغتشاش
در بازار مسکن می شوند بالفاصله با کمک اماکن ،محل را تعطیل و پروانه کسب
را ابطال می کنیم.
وی گفت :در این خصوص بازرسان نامحسوس به سرکشی از دفاتر امالک می
پردازند تا اگر خدای نکرده افرادی قصد بهم ریختن بازار را داشته باشند با آنها
برخورد کنند .به عنوان مثال ممکن است بعضی افراد برای اینکه امالک مورد نظر
خود را به فروش برسانند چشم انداز بازار را افزایشی جلوه دهند و باعث نگرانی
معامله گران شوند که با این موارد به شدت برخورد می کنیم.
آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده
به پالک شماره  1856/241اصلی واقع در بخش دو ثبت قم (آدرس ،نیروگاه،
بلوار بنی فضل ،کوچه  ،17پالک  )7که بنام خانم صفیه ناد علی زاده بورا فرزند
رمضان میباشد در جریان ثبت است که به علت عدم حضور مالک تحدید حدود
بعملنیامدهازطرفیمطابقماده 15قانونثبتنیزنمیتوانعملنمودلذاطبق
تبصره ماده  13قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و
بنا به تقاضای مالک مذکور به وارده  1399/11/02-2/11475تحدید حدود
اختصاصی پالک مذکور در روز سه شنبه مورخ  99/12/12ساعت  8/30الی
 12/30ظهر در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع مالکین
و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در
آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم
صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مالکین و مجاورین
ً
طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد .ضمنا طبق تبصره ماده
واحده مصوب 73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به
اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به
این اداره ارائه نمایند( .م الف )13571
تاریخ انتشار آگهی :یک شنبه1399/11/12
عباس پور حسنی – رئیس اداره ثبت اسناد منطقه دو قم

6

ورزشی

 شماره 5207ت و سوم 
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سه امتیاز در دقیقه  ۹۳زنده شد؛

بازگشت پرسپولیس به جمع مدعیان

مدیرعاملباشگاهفرهنگیورزشیشیمیدرقم:

نگاه شیمیدر حضور در آسیا است

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدر قم در جمع بازیکنان شیمیدر گفت:
نگاهشیمیدر حضور در آسیا استبنابراینبه چیزی جز قهرمانیلیگبرترفکرنکنید.
هنریک درغوکاسیان پس از پیروزی  92بر  89شیمیدر مقابل ذوبآهن در اردوی
شیمیدریهاحضوریافتودرجمعاعضایکادرفنیوبازیکنانگفت:بازیدرمقابل
ذوبآهن فراز و نشیبهای زیادی داشت ولی اوج کار شما زمانی بود که اختالف 10
امتیازی را جبران کردید.
وی با تاکید بر اینکه توان شیمیدر بسیار باالتر از آن چیزی است که در این بازی دیده
شد  ،ادامه داد :پس از شما انتظار دارم که بیشتر از این توانتان را به کار بگیرید ،وقتی
قادر هستید اختالف 10امتیازی را جبران کنید ،پس توانایی باالیی دارید و میتوانید
کارهایبزرگتریانجامدهید.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدر قم ابراز کرد :شیمیدر هم در عرصه
اقتصادی و هم در عرصه ورزش جایگاه باالیی دارد و کسانی که عضو این مجموعه و
تیم هستند ،قطعا باید تمام انرژی و توان خود را برای ارتقاء جایگاه خود و شیمیدر به
کار بگیرند ،کما اینکه شما این کا را تا کنون انجام دادهاید.
ت غریبه ایم
با باخ 
وی اضافه کرد :شیمیدر از سال  1388که وارد عرصه تیمداری در بسکتبال ایران
شد ،سعی کرد حضور موفق و تاثیرگذاری داشته باشد ،زمانی که شیمیدر وارد
بسکتبالشدخیلیهاتصورمیکردندکهفعالیتمامدتکوتاهیبیشترطولنخواهد
کشید اما به زودی وارد دوازدهمین سال فعالیت باشگاه میشویم و مطمئنا بسکتبال
ایران سالهای آتی نیز شاهد حضور موثر شیمیدر خواهد بود.
درغوکاسیان خطاب به بازیکنان شیمیدر تاکید کرد :بسیاری از مسووالن کشور
عملکرد ما را رصد میکنند ،همچنین شیمیدر جایگاه ویژهای در عرصه اقتصاد و
ورزشداردبنابراینتالشکنیدکهبهترینعملکردراداشتهباشیدچونمجموعههای
ما با باخت ،یاس ،تردید و کلماتی از این دست آشنایی ندارد.
شیمیدر باید به دنبال بهترین رتبه برای حضور موفق در پلیآف باشد
ویعنوانکرد:شیمیدردرمرحلهمقدماتیلیگبرتربسکتبالبایدبهدنبالبهترین
رتبه برای حضور موفق در پلیآف باشد ،برای ما بسیار مهم است که چه جایگاهی را در
اینمرحلهکسبکنیم،بنابراینتمامبازیهایآتیاهمیتویژهدارندوهمانگونهکهاز
شماانتظارمیرودتمامانرژیوتوانخودرابرایموفقیتتیمبگذارید،باشگاهنیزتمام
توان خود را برای ایجاد بهترین شرایط در تیم به کار گرفته است.
مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدر در پایان اظهار کرد :همواره در قامت
یک تیم برنده وارد زمین شوید و همیشه تشنه پیروزی باشید ،هیچ حریفی برای شما
سخت یا آسان نباشد و برابر هر تیمی برای بردن در تمام لحظات بازی مبارزه کنید و به
دور از حواشی برای موفقیت تالش کنید ما هم پشتسر شما و پشتوانه شما هستیم.

تیم فوتبال پرسپولیس با گل دقیقه« ۹۳احمد نوراللهی» از سد ماشینسازی
گذشت تا به جمع مدعیان لیگ بیستم بازگردد.
عصرروزشنبهازهفتهسیزدهملیگبرترفوتبالباشگاههایایران،پرسپولیس
در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم قعرنشین ماشینسازی تبریز رفت و به سختی
به پیروزی دو بر یک رسید.
قضاوت این بازی را «علی صفایی» با کمکهای «سعید علینژادیان» و
«حسنانتظاری»برعهدهداشت.

در گفت وگو با مدیرکل ورزش و جوانان قم مطرح شد

ورزش بانوان درقم؛ همه در انتظار
روزهای خوب

مدیرکل ورزش و جوانان قم از تالش های صورت گرفته برای توسعه ورزش بانوان و
افزایش سرانه ورزشی در این حوزه خبرداد.
رسول منعم در گفت وگویی در خصوص ورزش بانوان در استان قم عنوان کرد :به
همه هیئت های ورزشی ابالغ شده است که در صورت وجود متقاضی بانوان ،در
اماکن ورزشی تا ساعت چهار اولویت با بانوان است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان ،با اشاره براینکه برخی از ورزش ها باید با شرایط
فرهنگی تلفیق داده شود ،اظهار کرد :با برخی نظارت ها استادیوم یادگار امام را می
توان در اختیار فوتبال بانوان قرار دادکه در رابطه با ایاب ذهاب نیز هیئت فوتبال باید
اندیشه ای کند.
وی با بیان اینکه به دنبال این هستیم که درمجموعه های مرکزی فضایی را برای
رشته های دومیدانی ،فوتبال و ..برای بانوان مهیا کنیم ،تصریح کرد :در رابطه با
ورزشگاه تختی صحبت های اولیه صورت گرفته تا در صورت تمایل بخش خصوصی
و در راستای اجرای ماده  27این ورزشگاه در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و در
صورتی که برگشت اعتبار مالی آن توجیه پذیر نیز باشد این مجموعه با فضایی کامال
اصولی در اختیار بانوان قرار بگیرد.
مدیرکل ورزش و جوانان قم با اشاره براینکه برای دوچرخه سواری بانوان نیز باتوجه به
شرایطبایدمکانیویژهبانوانماننددانشگاهحضرتمعصومه،پارکهایبانوانو...در
نظر گرفته شود ،بیان کرد :توقع داریم که شهرداری در بخش ایجاد فضای ورزشی در
بوستان ها جدی تر عمل کند.
منعم ادامه داد :در توسعه ورزش همگانی موضوع استفاده از فضای مدارس در
روزهای تعطیل مطرح شده است که می تواند زیرساخت مناسبی را در اختیار بانوان
قرار دهد که امیدواریم با کمک آموزش و پرورش بتوانیم این امر را عملی کنیم.
وی با تاکید براینکه با توجه به بافت فرهنگی قم عالقه مند هستیم که بدون ایجاد
هر گونه دافعه ای همه افراد را جذب ورزش کنیم و عده ای نسبت به این امر بدبین
نشوند ،خاطرنشان کرد :به شهرداری نیز پیشنهاد شده که زمین کنار بوستان نرگس
به ما واگذار شود که بتوانیم مسیری جداگانه برای استفاده شبانه روزی بانوان از این
پارکایجادکنیم.
وی با اشاره براینکه تالش شده است که مشکالت ورزش های روباز را در ورزش های
سر پوشیده جبران کرده ایم ،وی افزود :عالقه مند به حضور بانوان در عرصه مدیریت
ورزشی هستیم و مقدمات این امر را نیز فراهم کرده ایم و در همین راستا به عنوان
یکی از استان های پیشتاز ،اداره بانوان ورزش و جوانان را به معاونت بانوان ارتقا دادیم.
رقابتهایلیگبرتربسکتبالباشگاههایکشور؛

بازیکنشیمیدرقمرکوردشکست

بازیکنتیمبسکتبالشیمیدرقمرکورددارکسبامتیازدریکمسابقهازفصلجاری
رقابتهایلیگبرتربسکتبالباشگاههایکشورلقبگرفت.
برپایه این گزارش  ،نماینده بسکتبال قم تا کنون  11بازی در فصل 1399 – 1400
لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور انجام داده و  10پیروزی در کارنامه دارد اما در
یکی از پیروزیهای ارزشمند این فصل یک اتفاق ویژه رخ داد و عماد سلمانی رکورد
کسب امتیاز در یک مسابقه را به نام خود ثبت کرد.
عماد سلمانی در نقل و انتقاالت فصل جاری مسابقات لیگ برتر بسکتبال
باشگاههای کشور به تیمبسکتبالشیمیدر قم ملحق شدو پیراهن شماره پنج این تیم
را بر تن میکند ،بازیکنی که عالوه بر سرعت و تکنیک ،توانایی باالیی در پرتابهای
سه امتیازی دارد و در مسابقه تیمش با شهرداری بندرعباس نمایش خیرهکنندهای
داشت .در مسابقه هفته یازدهم شیمیدر قم با شهرداری بندرعباس که عصر دهمین
روز بهمن ماه در سالن بسکتبال آزادی به انجام رسید ،شیمیدر قم در یک بازی جذاب
و تماشایی در حضور هنریک درغوکاسیان مدیرعامل باشگاه به برتری قاطع 96بر67
دست یافت ،برد ارزشمندی که تمام شاگردان مصطفی هاشمی در آن نقش مثبت
داشتند اما عماد سلمانی با کسب 43امتیاز به صورت ویژه در این مسابقه درخشید.
دراینمسابقهعمادسلمانیباکسب 43امتیازستارهمیدانوتیمبسکتبالشیمیدر
قمبودورکوردامتیازآوریدرفصلجاریلیگبرتربسکتبالراشکست،بسکتبالیستی
که در پنجره قبلی مسابقات انتخابی آسیا به اردوی تیم ملی دعوت شد و بار دیگر در
آستانه بازیهای تیم ملی یک نمایش قابل قبول ارائه کرد .دیگر بازیکنان امتیاز آور تیم
شیمیدر قم در این مسابقه کلوین آمایو ( ،)20نیکوال پوپوویچ ( ،)9نوید خواج هزاده
( ،)7وحید حاجیان ( ،)4احسان صمدی ( ،)3رافی درغوکاسیان ،ارسالن کاظمی،
مرتضی طاهری ،مهدی اسماعیلی ( )2و علی دریایی به همراه میرو قازاری ( )1بودند.
دومین ُبردمتوالیآلومینیوم؛

خطیبی به تراکتور هم رحم نکرد

تیم فوتبال آلومینیوم یک هفته بعد از شکست دادن پرسپولیس ،موفق شد تراکتور
را هم شکست بدهد .تیمهای فوتبال تراکتور تبریز و آلومینیوم اراک از ساعت  ۱۵روز
شنبه در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران به مصاف هم رفتند که این بازی در
نهایت با یک گل به سود آلومینیوم تمام شد .در این مسابقه که در ورزشگاه یادگار امام
تبریز برگزار شد ،امید سینک ( - ۴۴پنالتی) برای تیم آلومینیوم گلزنی کرد .تراکتور که
هفته گذشته تیم گل گهر را شکست داده بود ،در نیمه دوم تالش زیادی برای جبران
نتیجهانجامدادامادرخششپورحمیدیدروازهبانآلومینیومدرچندموقعیتخوب،
مانع گل خوردن این تیم شد .به این ترتیب آلومینیوم اراک با هدایت رسول خطیبی به
دومین برد بزرگ و متوالی خود دست یافت .این تیم هفته قبل پرسپولیس را با نتیجه
 ۲بر یک شکست داده بود.

این بازی با یک دقیقه سکوت به احترام درگذشت «مهرداد میناوند» بازیکن
پیشین تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس آغاز شد و اعضای دو تیم و داوران ،با
اهدای دسته گل به جایگاهی که برای آن مرحوم در نظر گرفته شده بود ،ادای
احترامکردند.
پرسپولیس که در دیدار گذشته مقابل آلومینیوم اراک با حساب دو بر یک
مغلوب شد تا نخستین شکست فصل را تجربه کند ،برای بازگشت به جمع
مدعیان ،نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز بازی امروز داشت.

پرورشخواه:استقاللاحساسیبازیمیکند

در طرف دیگر میدان تیم انتهای جدولی ماشینسازی بازی را با شجاعت آغاز
کردومقابلمیزبانخود،عقبنشینینکرد.
در دقیقه بیستم ،نخستین فرصت جدی این بازی ایجاد شد که «مهدی
عبدی» نتوانست از این بخت بهره الزم را ببرد.
در دقیقه  ۲۵کار تیمی بازیکنان پرسپولیس و پاس «میالد سرلک» با اشتباه
دروازهبان میهمان همراه شد تا «وحید امیری» گل نخست بازی را به ارمغان
بیاورد.
در دقیقه  ۴۰پرسپولیس در آستانه گل دوم قرار گرفت که ارسال «سیامک
نعمتی » را عبدی نتوانست به گل تبدیل کند.
در ابتدای نیمه دوم« ،پیمان بابایی» با حرکتی زیبا میتوانست گلزنی کند که
ضربه او را «حامد لک»مهار کرد.
ماشینسازی در نیمه دوم توپ و میدان را در اختیار داشت و با حرکات «پیمان
بابایی» بارها دروازه میزبان را تهدید کرد.
در دقیقه  ۶۰دروازهبان میهمان با دو واکنش متوالی ،مانع از دریافت دومین
گل تیمش شد.
در ادامه «سعید اخباری» سرمربی ماشینسازی سه تعویض انجام داد تا شاید
تیمش به گل تساوی دست یابد و از سوی دیگر« ،میالد سرلک» جای خود را
به «مهدی شریفی» داد تا این هافبک جوان برای نخستین بار فرصت حضور در
میدان را پیدا کند.
در دقیقه « ۸۲محمدامین اسدی» مهاجم میهمان با خطای «سیامک
نعمتی» سرنگون شد تا داور نقطه پنالتی را نشان دهد.
«پیمان بابایی» پشت توپ ایستاد و دروازه میزبان را گشود تا ماشینسازی ُمزد
بازی شجاعانه خود در نیمه دوم را بگیرد.
در دقیقه  ۹۳ارسال «وحید امیری» در محوطه جریمه میهمان به «احمد
نوراللهی»رسیدواینبازیکنباکنترلیخوبوضربهایمناسبگلدوموبرتری
سرخپوشان را به ارمغان آورده و عملکرد ضعیفش در بازی گذشته را جبران کند.
پرسپولیس با این پیروزی به امتیاز ۱۸رسید و تا رتبه پنجم رسید و با توجه به دو
بازی کمتر نسبت به سایر باالنشینان ،امیدهایش افزایش یافت .ماشینسازی
هم چهار امتیازی باقی ماند.
«دراگان اسکوچیچ» سرمربی« ،وحید هاشمیان» مربی و سایر اعضای کادر
فنی تیم ملی فوتبال ایران ،این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.

هفتهبیستوپنجمژوپیرلیگبلژیک؛

هیچکس در تیم استقالل وظیفه خود را نمیداند

یک پیشکسوت تیم فوتبال استقالل میگوید آبیپوشان پایتخت احساسی بازی میکنند .بهروش پرورشخواه ،درباره تساوی آبیپوشان پایتخت مقابل نفت مسجد
سلیمان در هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر اظهار کرد  :در نیمه اول ،بازی بیشتر در میانه میدان بود و به غیر از یک شوت خوب که رضاوند و ضربهای که مهدی قایدی
به تیرک زد ،موقعیت گل قابل توجهی در این بازی ندیدیم و تنها گلی که دریافت کردیم ،باعث شد بازنده از زمین خارج شویم .به نظر من هر دروازهبانی اشتباه میکند و
اشتباه حسینی پیش آمده است .ما اگر انتقادی میکنیم به خاطر این است که دلمان برای استقالل میسوزد .او ادامه داد  :استقالل در این بازی با ۵هافبک بازی کرد اما
نتوانستند میانه میدان را در اختیار بگیرند .هافبکها باید خالقیت الزم را داشته باشند تا تیم بتواند کیفیت بهتری از خودش ارائه دهد .در نیمه دوم چون استقالل عقب
بود ،به نیمه زمین حریف پیش رفت و موقعیتهای قابل توجهی نیز ایجاد کرد و در نهایت به گل رسید .پرورشخواه خاطرنشان کرد :شما اگر لیگ برتر ما را نگاه کنید،
میفهمید ،تیمهای باالی جدول حتی اگر در چند بازی نتوانند نتیجه الزم را کسب کنند ،بازهم در کورس باالی جدول قرار دارند .این نشان میدهد لیگ برتر ما ضعیف
است .ما اگر از استقالل انتقاد میکنیم ،نباید آنها ناراحت شوند و مطرح کردن این مسائل از روی دلسوزی است .رشد استقالل ضعیف بوده است و امیدوارم در روزهای
آینده استقالل پیشرفت بهتری داشته باشد .او تاکید کرد  :ما کار و تاکتیک خاصی از استقالل نمیبینیم .نفت مسجد سلیمان مقابل استقالل خیلی خوب بازی کرد اما
انتظار ما از استقالل خیلی بیشتر از این حرفها است .استقالل احساسی بازی میکند ،تیم وقتی گل خورد ،تازه فهمید در بازی عقب افتاده است .در تیم هیچکس
وظیفه خود را نمیداند و برنامه حمله و دفاع کردن تیم مشخص نیست .پرورشخواه خاطرنشان کرد  :واقعیت این است ما هماهنگی خوبی از استقالل نمیبینیم .باید
کادر فنی انتقادپذیر باشد و باید به دنبال نقاط ضعف و قوت خود باشند .در اول هفته تا به اینجای کار ،ترکیب تیم بارها عوض شده است .این تغییر ترکیب برای استقالل
خوب نیست و نفرات اصلی بعد از ۱۳هفته باید مشخص باشند اما هنوز این سردرگمی هنوز در استقالل وجود دارد .امیدوارم دالیل این اتفاق به خاطر مصدومیت و این
مسائل باشد اما اگر دالیل دیگری مطرح باشد ،مقداری شرایط را برای استقالل نامطلوب میکند.

بردآنتورپبرابرتیمقعرنشین

تیم فوتبال آنتورپ در شبی که علیرضا بیرانوند درون دروازهاش قرار داشت و
یک پنالتی به حریف داد ،به پیروزی رسید.
در نخستین بازی هفته بیست و پنجم ژوپیرلیگ بلژیک جمعه شب گذشته
تیم آنتورپ به مصاف تیم واسلند بیورن رفت و با نتیجه ۳بر ۲به پیروزی رسید.
در این بازی ابتدا تیم آنتورپ در نیمه نخست به گل برتری رسید اما علیرضا
بیرانوند دروازه بان ایرانی تیم آنتورپ که در ترکیب این تیم قرار داشت ،در
دقیقه  ۴۲روی بازیکن حریف مرتکب خطای پنالتی شد .بیرانوند در مهار این
پنالتی ناکام بود و در دقیقه  ۴۴بازی به تساوی کشید .آنتورپ در دقیقه ۵۷
ً
توسط «دیدیه المکل» به گل دوم رسید و در دقیقه  ۷۱مجددا گل تساوی را
دریافت کرد .در حالی که بازی در حال اتمام با نتیجه تساوی  ۲ - ۲بود« ،دیالن
باتوبینسیکا» مدافع آنتورپ در دقیقه  ۸۷گل برتری را به ثمر رساند تا بیرانوند
همنفسراحتیبکشد.
آنتورپ با این برد و یک بازی بیشتر ۴۳ ،امتیازی شد تا باالتر از خنک در رده
دوم جدول قرار بگیرد.

عمرانزاده:

فکری باج میداد االن بهترین مربی استقالل بود
مربی تیم فوتبال استقالل گفت :اگر قرار بود فکری به یک
عدهافرادفرصتطلبباجبدهد ،مطمئنباشیداواالنبهترین
مربیاستقاللبود.
نزادهدرگفتوگویی،درخصوصدیداراستقالل
حنیفعمرا 
مقابل نفت مسجدسلیمان و انتقاداتی که بعد از این مسابقه به
کادر فنی آبیپوشان وارد شده است صحبتهای زیر را انجام
داد.
*هر چه زدیم به در بسته خورد
وی اظهار داشت :در بازی روزجمعه استقالل فوتبال خوب
و روانی بازی کرد و با تغییر سیستمی که در تیم ایجاد کردیم
از نظر هجومی برنامههایمان در زمین به خوبی اجرا شد اما
دیدید که  3توپ به تیر دروازه خورد و دو ضربه سر خوب ارسالن
مطهری با اختالف ناچیز از روی دروازه حریف به بیرون رفت.
متأسفانه هر چیزی میزدیم به در بسته میخورد و آنهایی که
از لحاظ فنی از فوتبال سر در میآورند شاهد بودند استقالل
نسبت به بازیهای گذشته بهتر بازی کرد.
*هواداران سوار موج دشمنان نشون
مربی تیم فوتبال استقالل افزود :متأسفانه در بازی با سایپا
هم همین رویه اتفاق افتاد و حریف  90دقیقه فوتبال تدافعی
داشت و هر چه میزدیم به در بسته میخورد .این هم جزئی از
فوتبال است و بعضی مواقع توپها گل نمیشود اما قرار نیست
در همه بازیها همین شرایط اتفاق بیفتد .متأسفانه یک موج
منفی علیه تیم استقالل به راه افتاده و خیلیها دوست ندارند
این تیم را در باالی جدول ببینند .تعارف با کسی ندارم و هر
چه دارم از هواداران استقالل است اما از آنها میخواهم سوار
موج عدهای دشمن که از نام استقالل سو ء استفاده میکنند،
نشوند .موج سواری معنیاش چیست؟ نزدیک به  10سال در
استقالل بازی کردم ولی ندیدم از هفته دوم تیم را بزنند .وقتی
هنوزبازیهاشروعنشدهازاستقاللانتقادکردندمشخصشد
که یک عده دنبال تخریب تیم هستند.
* فکری از پشت پرده با خبر است و به وقتش همه چیز
را خواهد گفت
نزاده در خصوص اینکه فکر مرتب در مصاحبههای
عمرا 
خود تأکید میکند که عدهای فقط ایراد گرفتن بلد هستند،
گفت :شک نکنید فکری چیزهایی میداند که مردم از آن
اطالع ندارند .او سرمربی استقالل است و سالها بازیکن
این تیم بوده با فضای بیرونی و درونی استقالل آشناست و
میداند چه اتفاقاتی در پشت پرده رخ میدهد اگر فکری تأکید
میکندکههوادارانبازیچهدستکسینشوند،بیدلیلچنین
اظهارنظری انجام نمیدهد مطمئن باشید او به وقتش در مورد
همه چیز صحبت خواهد کرد.
*یک عده فرصت طلب از احساسات هوادار استقالل
سوءاستفادهمیکنند
وی در خصوص اینکه خیلیها به کادر فنی استقالل و
دستیاران او ایراد میگیرند ،گفت  :من که دستیار سرمربی
استقالل هستم نباید این حرف را بزنم اما لطفا به تیمهای دیگر
نگاه کنید و رزومه دستیاران و مربیان دیگر را هم ببینید .قرار
نیست به خاطر  4مطلب در فضای مجازی ما تحت تأثیر قرار
ً
بگیریم .پشت پرده فضای مجازی استقالل هم کامال مشخص

است .یکسری کانالهای فیک با ادمینهای طرفدار تیم رقیب
که برای همه شناخته شدهاند در پشت پرده فعالیت میکنند
و هوادار واقعی استقالل هم از آنها چیزی نمیداند .نزدیک به
یک دهه در تیم استقالل بازی کردهام و باز هم میگویم هر چه
دارم از صدقه سر این مردم و هواداران است.
مربی استقالل تصریح کرد :بارها شده در استقالل از من
انتقاد کردند و رو در رو همدیگر را دیدهایم و با خیلی از هواداران
در کوچه و خیابان ،در مغازهها و حتی در خود استادیوم صحبت
کردهام وقتی مشکالتم را به آنها گفتهام خیلی سریع متقاعد
شده و به ما حق دادند اما یک عده سودجو و فرصتطلب
از احساسات هوادار استقالل سوء استفاده کرده و به دنبال
تخریب چهره کادر فنی استقالل است .بدون تردید این کادر
فنی استقاللیترین کادر فنی یک دهه اخیر است .روی
نیمکتمان نفراتی مینشیند که حداقل 70،60سال از تاریخ
استقالل هستند .هر کدام از ما روزهای تلخ و شیرینی را در
استقاللسپریکردیموبهخوبیبااینفضاهاآشناهستیمپس
مطمئنباشیدبیدلیلتحتتأثیرقرارنمیگیریموازهمینجا
به یک عده هشدار میدهم اگر قرار باشد به رفتارهای کثیف
و پشت پرده خود ادامه بدهند دیگر ساکت نخواهم نشست.
ی بازها بهتر از مجتبی حسینی
* نکند فضای مجاز 
فوتبالرابلدهستند؟
مربی تیم فوتبال استقالل با انتقاد از کسانی هستند که
مدعی هستند استقالل برنامهای برای گلزنی ندارد گفت:
این هم از آن حرفهاست که آقایان به خورد مردم میدهند
تا تیم باالی جدول را تخریب کنند .استقالل چند سال بود
مشکل صدرنشینی داشت اما حاال که این تیم باالی جدول
است چشم دیدنش را ندارند و نمیخواهند این تیم در صدر
جدول بماند پش مشخص است یک عده از اینکه این تیم در
باالی جدول حضور دارد ناراحت هستند .ما کادر فنی استقالل
دروغ میگوییم ولی یک مشت بچه که تا حاال زمین فوتبال را
ندیدهانددرستمیگویند.

عمران زاده تصریح کرد :نکند مجتبی حسینی سرمربی
حریف هم فوتبال متوجه نمیشود؟ او که در این سالها یکی از
فنی ترین مربیان ایران بوده اعتراف میکند که گل استقالل
روی کار تمرین شده بوده اما یک عده که تخصصشان توهین
در تلگرام و فضای مجازی است ،ادعا دارند بهتر از حسینی
فوتبال میفهمند .بروید به مصاحبه شب گذشته او دقت کنید
که اعالم کرد روی یک برنامه تمرین شده گل خوردهاند .همان
حرکت در چند نوبت از دو طرف تکرار شد و نمونه اش توپ
بابک مرادی که به تیم دروازه اصابت کرد .سرمربی استقالل
درست میگوید یک عده فقط ایراد گرفتن بلد هستند چون تا
دیروزمیگفتندموقعیتایجادنمیشودحاالکهموقعیتخلق
شده و توپها وارد دروازه نمیشود یک بهانه دیگر میآورند.
* یک تیم زیر توپ می زند همه میگویند عجب فوتبالی
بازیمیکند
وی خاطرنشان کرد :یک تیم زیر توپ میزند و موقعیت ایجاد
میکند همه به به و چه چه میکنند .نمونهاش بازی مقابل ما
که  3زیر توپ زدند و همان توپها تبدیل به موقعیت شد و بعد
از بازی همه میگفتند عجب فوتبال فنی بازی کرده است.تیم
ما دیروز  3بار به تیر دروازه زده اما کار فنی نکرده است .برخی
ها ظاهرا خودشان را به ندیدن زدهاند .آنهایی که به تساوی ما
ایرادگرفتندمطمئنانمیدانندسپاهاندرمسجدسلیمانبازی
را بخت ،فوالد در این شهر بازی را واگذار کرد ،پرسپولیس مثل
ما به تساوی رسید .به بازی روز گذشته ما نگاه کنید ،حتی
یک بار مدافعان وسط استقالل زیر توپ نزدند ،در  3بازی که
حسینی درون دروازه بود یا مظاهری که بازی میکرد یک بار از
کنار دروازه شوت نزدهاند که از عقب بازی کنیم .متاسفانه یک
عده فقط ذهن مردم را خراب میکنند.
* خبر انتقاد مظاهری از فکری دروغ و بازی کثیف بود
نزاده در خصوص شایعاتی که پیرامون نیمکتنشینی
عمرا 
رشید مظاهری در بازی شب گذشته مطرح شده و عنوان شد
که وی به محمود فکری انتقاد کرده است،گفت :این هم از آن

حرفهاستکهبرایبهحاشیهکشیدناستقاللمطرحمیشود
و انتشار خبر در مورد اختالف مظاهری با فکری کذب و بازی
کثیف است .بازی نکردن مظاهری فقط و فقط به دلیل مسائل
فنی بود وقتی شما  2دروازه بان خوب و آماده دارید باید آنها را
در جریان بازی قرار بدهید .ما امسال در بازی های آسیایی و 2
جام دیگر هستیم و باید هر دو دروازهبان را در شرایط بازی قرار
بازیکنان فعلی استقالل از این
بدهیم .وی افزود :خوشبختانه
ِ
اخالقها ندارند که بخواهند به سرمربی تیم اعتراض کنند و ما
از این رفتارها از آنها ندیدهایم .شاید در گذشته از این اتفاقات
میافتاده و یک عده از بیرون همین موارد را بهانه میکردند تا
تیم را به حاشیه ببرند اما در تیم فعلی استقالل از این رفتارها
وجود ندارد و هیچکس اعتراض نکرده است .شما از کجا
میدانید که یکی از دالیل موفقیت مظاهری همین حسینی
نبودهاست؟وقتیدودروازهبانبایکدیگرخوبتمرینمیکنند
و احساس رقابت داشته باشد به نفع هر دو است و خروجیاش
در زمین برای استقالل نمایان میشود.شب گذشته مظاهری
با حسینی وارد زمین شد و دیدید که او از روی سکوها هم از
حسینیحمایتکرد.
*فکری به یک عده باج میداد االن بهترین مربی
استقاللبود
وی ضمن توصیه به هواداران واقعی استقالل یادآور شد:
روی صحبت من با تماشاگرانی است که همیشه به آنها احترام
گذاشتم .آنها همیشه برای من قابل احترام هستند و خودم را
مدیونشان میدانم اما خواهش میکنم اجازه فرصتطلبی به
یک عده سودجو را ندهند .اگر قرار بود محمود فکری به اینگونه
افراد فرصتطلب باج بدهد ،مطمئن باشید او االن بهترین
مربی استقالل بود و برایش به به و چهچه میکردند اما چون
او از این کارها بلد نیست و رو بازی میکند در پشت پرده او را
میزنند ،ایرادی هم ندارد .ماه پشت ابر هیچ وقت نمیماند و
دست آقایان رو خواهد شد .فقط هواداران بدانند با درست
کردن این فضاهای کثیف چیزی جز ضربه استقالل عاید آنها
نخواهدشد.
* استقالل مثل بارسا بازی نمیکند اما چرا نمیگویند به
تراکتور و گلگهر 3گل زدیم؟
مربیتیماستقاللخاطرنشانکرد:استقاللمدعیقهرمانی
است و همه تیمهای لیگ برتر ایران به این موضوع واقف شدهاند
با هر تیمی که بازی داریم آنها به این نکته اشاره میکنند ولی
ظاهرا یک عده دشمن دوستنما نمیخواهند تیم ما آرامش
داشته باشد .آقایان نمیگویند استقالل در سیرجان سه گل
به گلگهر زد نمیگویند تراکتور در خانهاش مغلوب استقالل
شد و ما شهرخودرو را در مشهد شکست دادیم اما چون در
مسجدسلیمان مساوی کردهایم و سه توپ به تیر درواز ه زدهایم
سعیمیکننداینتیمرابهحاشیهببرند.آنهاییکهاینحرفها
را میزنند نمیدانند همین بازیهای سختی که در آن پیروز
شدیمدوربرگشتدرتهرانبرگزارمیشود،اماهمانطورکهگفتم
پشت این تخریبها برنامههایی است .من نمیگویم استقالل
در همه بازیهایش مثل بارسلونا بازی کرده و مشکل نداشته
است اما یقین دارم در پشت پرده زدن استقاللی که چند هفته
صدرنشینمسابقاتبودهبدونبرنامهنیست.

سیاسی7

 شماره 5207ت و سوم 
یکشنبه -دوازدهم بهمن ماه  -1399سال بیس 

جواد امام:

شکایت نمایندگان از برخی مسووالن دولتی انگیزه انتخاباتی دارد

دبیرکل حزب مجمع ایثارگران اصالحطلب در واکنش به شکایت برخی
نمایندگان مجلس از محمد جواد ظریف ،عیسی کالنتری و عباس آخوندی،
گفت :این افراد نگران انتخابات ریاست جمهوری هستند و میخواهند هر
فردی را که کوچک ترین پایگاه مردمی دارد از رقابت دور کنند.
«محمدجواد امام » با اشاره به برخورد فیزیکی یک نماینده مجلس با
سرباز راهور ناجا گفت :در ساعات اولیه انتشار این خبر اگر نماینده خاطی
عذرخواهی میکرد بازتاب این اتفاق به این شکل نبود.
دبیر کل حزب مجمع ایثارگران اصالح طلب افزود :امروزه همه باید مراقب
رفتارخودباشیمچوناینجامعهدیگرسنتینیستوخوشبختانهفناورینوین
ارتباطی و فضای مجازی رفتار ما را نظارت میکند و هر جا خطا ببیند آن را به
جامعه منعکس میکند .وجود این فضا برای تنظیم رفتارهای ما مفید است و
ً
دیگران هم حواسشان باشد اگر رفتارشان این گونه باشد قطعا با واکنش جامعه
روبرو خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد :واکنش مردم به این اتفاق متاثر از عصبانیتی است که زیر
پوست جامعه وجود دارد و در پی فرصت بود تا خود را تخلیه کند .حضرت امام
(ره) فرمودند که عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید .با توجه به
اظهارات اولیه این نماینده ،اگر این اتفاق از سوی دوربین راهور ضبط نمیشد

او حاضر به عذرخواهی نمیشد.
جواد امام در واکنش به اظهارات میهمان برنامه تلویزیونی علیه رییس
جمهوری گفت :با این نوع رفتار آنها فکر میکنند در جایگاهی قرار دارند که به
هروسیلهایبایدطرفمقابلراکناربزنند.وقتیکممیآورندمتوسلبهایننوع
رفتارهامیشوندچوندررفتارآنهامنطقحاکمنیستواینرفتارهامقابلرقیب
برپایه تخریب و تهمت است.
این فعال اصالحطلب در واکنش به شکایت برخی نمایندگان از محمد جواد
ظریف وزیر امور خارجه« ،عیسی کالنتری» رییس سازمان محیط زیست و
«عباس آخوندی» وزیر سابق راه و شهرسازی ،گفت :این افراد ب ه دلیل در اختیار
داشتن همه امکانات به دلیل فقدان پایگاه مردمی ،نگران انتخابات  ۲۸خرداد
 ۱۴۰۰ریاست جمهوری هستند و میخواهند هر فردی که کوچکترین پایگاه
مردمی دارد از رقابت دور کنند.
جواد امام گفت :وزیر امور خارجه به درستی تصمیم نظام در برجام را عملیاتی
کرد و کشور را از جنگ حتمی دور کرد اما مجلس به او کارت زرد داد .در حالی
که دونالدترامپ قاتل یکی از عزیزترین فرزندان وطن حذف شده است به جای
خوشحالی به وزیر امور خارجه کارت زرد میدهند! این رفتار نمایندگان برای
مردم معلوم است.

وی ،رفتار برخی نمایندگان مجلس در این ماجرا را با انگیزه انتخاباتی ارزیابی
کرد و گفت :طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری را قانونگذاری
نمیدانم این نوعی دستورالعمل انتخاباتی است که شورای نگهبان از این
طرح ایراد اساسی گرفته است .خروجی این طرح کمتر شدن شمار نامزدهای
انتخاباتاستکهنتیجهآنرادرهمینمجلسمیبینیم.
این قعال سیاسی درگفتوگو با ایرنا ،تاکید کرد :طرح اصالح قانون انتخابات
ریاست جمهوری نوعی محدودیت برای مردم و جمهوریت است و ماهیت نظام
را تغییر میدهد .نظام ،جمهوری اسالمی است یعنی این ساختار بدون مردم
معنایی ندارد .بزرگترین ضربه در شرایط فعلی فاصله حکومت و مردم و نادیده
گرفتن حقوق مردم و کمرنگ شدن نقش آنان در تصمیمگیری کالن کشور
است.
جواد امام درباره شخصیتهای حقیقی انتخاب شده برای عضویت در
سازوکار جدید اجماعی اصالحطلبان ،گفت :این افراد درون جبهه اصالحات
و میان اقشار ،اشخاص تاثیرگذار و مورد احترام و دارای جایگاه و پایگاه هستند.
این افراد هم به لحاظ سابقه کار حزبی و هم فعالیت در حوزههای کارگری،
فرهنگیان و روزنامهنگاری و قانونگذاری دارای سابقه روشن و مشخص هستند.
مدیرعامل بنیاد باران بیان کرد :نهاد اجماع ساز نیاز به فکر و پشتیبانی همه
آحادجامعهوشخصیتهایارزندهدرسطوحباالتردارد.شایدبنابهمالحظاتی
اسامی افراد برجسته در این لیست نباشد اما پذیرفته اند که کمال همکاری و
همراهی را با این مجموعه داشته باشند .ما حتما نیازمند مشارکت بیشتر افراد
در این مجموعه هستیم تا بتوانیم از همه ظرفیتها به خوبی استفاده کنیم.
تصمیم این نهاد و جمع اصالح طلبان مورد تایید و پشتیبانی رییس دولت
ً
اصالحاتاستگرچهمستقیماورودنمیکند.
جواد امام ،در واکنش به انتشار مطلبی در فضای مجازی با مضمون «محفل
سیدمحمد خاتمی با جمعی از روزنامه نگاران و ادمینهای کانالهای اصالح
طلب» خاطر نشان کرد :متاسفانه با نزدیک شدن به ماههای منتهی به
انتخابات ،تحرکات جریانهای تندرو برای تخریب چهرههای مورد اعتماد مردم
و سرمایههای اجتماعی شدت میگیرد و آنها با علم به محبوبیت رییس دولت
اصالحات و سایر شخصیتهای خوشنام اصالحات ،خبرسازیها و شایعه
پراکنیهای خود را آغاز کردهاند .این میان عالوه بر اتهامات بیپایه و اساس
روزنامهها و رسانههای افراطی ،انتشار متون و اخبار کذب در فضای مجازی نیز
بر شدت تخریبها افزوده است.
مدیر عامل بنیاد باران گفت :با اینکه جعلی بودن برخی اخبار و مطالب به
قدری روشن و واضح است که نیازی به تکذیبیه یا جوابیه احساس نمیشود،
اما ضروری است به منظور احترام به مخاطبان و اذهان مردم شریف کشورمان
هم که شده حتی االمکان صحت و سقم مسائل مطروحه از سوی اشخاص یا
نزدیکان آنها تایید و یا تکذیب شوند .اعالم میکنم که جناب آقای خاتمی در ماه
های اخیر دیدار یا جلسه ای با اصحاب رسانه و روزنامه نگاران چه اصالح طلب
و چه غیراصالح طلب نداشته است و بی تردید طرح چنین ادعاهایی از سوی
بدخواهان با اهداف انتخاباتی و یا انحراف افکار عمومی از مسائل مهم کشور
صورت می گیرد و ارزش پرداختن ندارند.

حجتاالسالمرسولمنتجبنیا:

تکرار حمایت از «کاندیدای اجارهای» اشتباه است

دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسالمی از شکلگیری
مجموعهای تحت عنوان «خط امام» در درون جریان
اصالحطلبانخبرداد.
حجتاالسالم رسول منتجبنیا درخصوص طرح
مساله تشکیل کمیتهای با عنوان «کمیته راهبردی
اصالحطلبانمعتدل»،گفت:اینمسالهدوجنبهماهیتی
و ساختاری دارد .از منظر ساختاری و تشکیالتی ،این
مجموعه سابقه طوالنی ندارد و در آستانه انتخابات سال
 ۹۲بود که جلساتی با حضور فراکسیونی از دبیران عضو
شورای هماهنگی احزاب اصالحطلب که همفکر بودند و
دیدگاههای نزدیک داشتند ،گردهم آمدند و من هم در این
جلسات شرکت داشتم .در درون مجموعه اصالحطلبان
هم بعد از یک مقطعی و پس از به وجود آمدن برخی
اختالف سلیقهها ،یک شورا ایجاد شد تحت عنوان
«شورای عالی سیاستگذاری» که چند سالی مدیریت امور
را برعهده داشت اما پایان کار آن ،چندان مطلوب نبود و
البته در سالهای فعالیت هم میوههای تلخی را به بار آورد
و کار به جایی رسید که بنیانگذاران آن چندان تمایلی به
ادامه فعالیت نداشتند و برخی هم استعفاء کردند.
وی در ادامه پیرامون ریشههای تفکری شکلگیری
چنین جمعی ،به ایجاد شورای نیروهای خط امام در
مجالس اول و دوم اشاره کرد و اظهار داشت :از نظر
محتوایی و فکری این اندیشه و فکر سابقه بسیار طوالنی
دارد .از دوره اول و دوم مجلس ما جلساتی را با جمعی از
دوستان داشتیم به نام شورای خط امام و دور هم جمع
میشدیم که رفته رفته گروه نیروهای خط امام شکل

گرفت؛ در آن زمان احزاب و تشکلها به شکل امروز نبودند
ً
و شاید نهایتا  ۶یا  ۷حزب فعالیت داشتند .نتیجه کار این
دوستان در مجموعه نیروهای خط امام منتهی به پیروزی
در دوم خرداد شد.
منتجبنیا با اشاره به تحوالت ایجاد شده در این
جریان سیاسی پس از دوم خرداد ،بیان داشت :بعد از
پیروزی بزرگی که در دوم خرداد  ۷۶به دست آمد ،عنوان
«اصالحطلبی»رابراینجریانفکریگذاشتندوهمانطور
که از این عنوان برمیآید اصالحطلبی یک گستردگی و
فراگیری بیشتری را نسبت به «نیروهای خط امام(ره)»
تداعی میکند و گروههای بیشتری را در خود جای
میدهد اما جریان خط امام یک جریان زالل ،معتدل،
اعتقادی و فکری براساس آموزههای حضرت امام(ره)
بود .در حالی که اصالحطلبی یک تعریف گستردهتری را
شامل میشد و براساس همین گستردگی بود که در آن
زمان میگفتند« :جریان اصالحات از عباس تا عباس را
شاملمیشود»
وی افزود :به عبارت دیگر میتوان گفت که در جریان
اصالحطلبییکرنگینکمانیازعالیقوتفکراتمختلف
حضور دارند و براساس همان گستردگیای که وجود
داشت ،شاهد فعالیت یک جریان افراطی و رادیکال در آن
بودیم که برخی از آنها چه بسا نظام را با ساختار کنونی
قبول نداشتند و درصدد ساختارشکنی بودند .اینگونه
رفتارها اگرچه برای ما قابل قبول نبود اما به این دلیل که در
مجموعهاصالحطلبیتعریفمیشدند،هزینهآنحرکات
به نام و به پای همه اصالحطلبان نوشته میشد.

دبیرکل حزب جمهوریت در گفتوگو با ایلنا با اشاره به
برخی تندرویها در سال های  ۷۶تا  ۸۴ابراز داشت :ما
در دوران هشت ساله دولت اصالحات شاهد اظهارنظرها و
رفتارهایرادیکالیبودیمکهبههیچوجهقابلقبولنبوداما
عواقب آن اقدامات متوجه همه کسانی میشد که عنوان
اصالحطلبی را داشتند ،حتی اگر با آن رفتارها موافق
نبودند .در واقع میخواهم بگویم با تبدیل جریان خط امام
به جریان اصالحات ،آن تفکر و اندیشه نورانی و زاللی که از
آموزههای حضرت امام نشأت میگرفت و آن تعاریفی که
ما از امام(ره) دریافت کرده بودیم در مساله سیاستورزی،
تحت الشعاع رفتارهای دیگر قرار گرفت و حتی در یک
جایی متوجه شدیم که برخی افراد و گروهها در جریان
اصالح طلبی جای گرفتند که حاضرنیستندعنوان«خط
امام» را برای خود به کار ببرد.
وی با اشاره به جای خالی تفکر «خط امام» در درون
ً
جریان اصالحطلبی ،گفت :این جای خالی کامال
احساس میشد و می شود ،لذا برخی اختالفات و
تحوالت در سالهای اخیر موجب شد تا این هم نزدیکی
بیشتر شود تا یک مجموعه با عنوان «خط امام» و با تکیه بر
همان اندیشههای ناب حضرت امام(ره) یا به صورت یک
فراکسیون در درون جریان گسترده اصالحات یا به صورت
دیگری فعال شوند ،مرتبط باشند و یا یکدیگر همکاری
کنند ،تا این خال را پر کنند.
برگزاری پرشور انتخابات آینده موجب عزت و اقتدار
نظام خواهد بود
منتجبنیا درخصوص پیرامون شرایط و ویژگیهای

اعضای این مجموعه ابراز داشت :حضور و فعالیت در
چارچوب اندیشهها و تفکرات خط امام از هر کسی
بر نمیآید .افراد باید کسانی باشند که به اندیشههای
حضرت امام(ؤه) پایبند باشند و از رفتارهای افراطی پرهیز
کنند .در حال حاضر یک جمعی از دوستان هستند که با
هم مرتبط هستند و در این مسیر فعالیت میکنند و ما هم
همواره در خدمت آنها بودیم و هستیم .تا این تفکر زالل
خطامامزندهبماندوخداینکردهبهبهانهاصالحطلبیبه
دستفراموشیسپردهنشود.
دبیرکلحزبجمهوریتدرخصوصرویکرداینمجموعه
نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ،اظهار
داشت :ما انتخابات را یک اصل میدانیم و نسبت به آن
بیتوجه نیستیم و امیدواریم که جریان بزرگ و گسترده
اصالحات بتوانند بر روی یک گزینه مناسب اجماع کند
تا همه با هرگرایش و تفکری در درون جریان بتوانند از او
حمایت کنند و در نهایت یک پیروزی به دست آید.
ً
وی در پایان گفت :همه ما باید حتما در انتخابات شرکت
کنیم و مردم را هم تشویق کنیم تا انتخابات باشکوه و
پرشوری داشته باشیم ،پرشور بودن انتخابات موجب
عزت و سرافرازی نظام است و عدم مشارکت باال موجب
تضعیفمیشود.البتهدراینمسیرترجیحواولویتبایدبا
کاندیدای اصالحطلب باشد به ویژه اگر فرد منتخب کسی
باشد که به تفکر اصیل خط امام هم گرایش و تعلق خاطر
ً
داشته باشد ،بسیار بهتر خواهد بود و این کامال راه بهتری
است نسبت به اینکه ما از کاندیدای نیابتی و اجارهای
حمایتکنیم.

گفتوگوبایکفعالسیاسی؛

راه گرم شدن تنور انتخابات ،از کدام مسیر؟

نماینده سابق مجلس و فعال حزبی ،گرم شدن تنور انتخابات را نیازمند خروج از
زوال سیاسی و اقتصادی دانست و تاکید کرد :دولت دوازدهم در فرصت باقیمانده ،با
دیپلماسیقویوهوشمندانه،دستاوردهایبسیارمهمسیاسی،اقتصادیرابدستآورد.
سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ،ششمین انتخابات شوراهای اسالمی شهر و
روستا،ششمینانتخاباتمجلسخبرگانرهبریوانتخاباتمیاندورهایمجلسیازدهم
شورای اسالمی ۲۸خرداد ۱۴۰۰در حالی برگزار میشود که وزیر کشور روز دوشنبه ششم
بهمنماه پس از نشست با استانداران سراسر کشور از فضای سرد انتخابات ابراز نگرانی
کرد و گفت :هنوز فضای سیاسی و اجتماعی جامعه و افکار عمومی نسبت به انتخابات
حساسیت و انعکاس خاصی را نشان نداده است.
عبدالرضا رحمانیفضلی تصریح کرد :در دور قبلی انتخابات افرادی که اعالم آمادگی
کرده بودند ،دو برابر آمار و ارقامی است که االن داریم ،وقتی این دوره از انتخابات را با چهار
سال گذشته مقایسه میکنیم برای ما کمی نگران کننده است.
در همین رابطه «اسماعیل گرامیمقدم» نماینده سابق مجلس شورای اسالمی و
سخنگوی حزب اعتماد ملی درباره چرایی سردی فصل انتخابات و نبود شور انتخاباتی
بهایرناپالسگفت:فضایانتخاباتسردنیست؛بلکهیخزده؛بهعنوانیکفعالسیاسی

باید بگویم بعد از انقالب با چنین موجی سرشار از بیمیلی و سکوت در شرایط انتخاباتی
مواجهنبودهایم.ویافزود:همهنهادهادرسردیکنونیانتخاباتتاثیرگذارندودستگاهها
در بوجود آوردن این فضای سکون دخیل هستند.
گرامیمقدم ،بیاعتمادی مردم را مهمترین دلیل بوجود آمدن چنین فضایی بیان کرد
و گفت :متاسفانه تحریمها نیز در بوجود آمدن چنین فضایی در سیاست کشور بیتاثیر
نبوده است و مشکالت اقتصادی به همراه فساد در برخی از دستگاهها نیز در ایجاد
چنین فضایی بیتاثیر نیست .نماینده سابق مجلس ،وزن و جایگاه دستگاه دیپلماسی
در مجموعه مدیریت یک کشور را مهم ارزیابی کرد و افزود :محصور کردن فعالیتهای
اقتصادی در درون یک کشور امکانپذیر نیست و نمیتوان بدون تعامل با جهان ،فعالیت
اقتصادیکرد.
رویکرد مخالفان دولت در ناامید کردن مردم
سخنگوی حزب اعتماد ملی ادامه داد :دولت روحانی در پرونده هستهای و اقتصاد
موفق بوده و طرحهای خوبی در دوران تدبیر و امید در کشور اجرایی شد که الزم بود با یک
تیمرسانهایقویاینموفقیتهاانعکاسپیداکند.
وی افزود :مخالفان دولت هموار تالش کردهاند از نقاط ضعف دولت استفاده و در
جهت بهرهوری سیاسی خود استفاده کنند که همین موضوع موجب ایجاد تشویش
در جامعه میشود و مردم را ناامید میکند .این فعال سیاسی اظهار داشت :متاسفانه
بسیاری از وزیران و استانداران نیز از رسانهها فاصله میگیرند و آنگونه که باید از دولت دفاع
نمیکنند؛ الزم است این رجال سیاسی و مدیریتی کشور ،جسور و شجاع باشند زیرا این
شاخصهموجبافزایششورانتخاباتیمیشود.
اصالح قانون انتخابات تیری بر مشارکت مردم
گرامیمقدم در ادامه به طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و
افزود:درحالحاضرنمایندگانمجلسباتغییراتمختلفدراینطرح،آخرینتیرهارابه
مشارکت مردم میزنند؛ باید بدانیم در این قانون شرایط رجال سیاسی به خوبی مشخص
شده و هدف مجلس از اصالح این قانون ،سیاسی است و تالش دارند کاندیدایی

مشخصراحمایتکنند.
وی ادامه داد :با تغییر در این قانون از دموکراسی فاصله میگیریم و اصالح این قانون جز
ریزش آراء و ناامیدی مردم فایدهای دیگر ندارد .مجلس نیز برای کنار زدن سردی انتخابات
و افزایش شور انتخاباتی باید قوانین ضد جمهوریت را کنار بگذارد و در این شرایط حساس
با همدلی و روندی مسالمتآمیز قوانین را تصویب کند.
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد :اگر قرار است این قانون تغییر کند ،باید به رفراندوم
گذاشته شود؛ امیدواریم شورای نگهبان در این شرایط حساس اجازه ندهد با اصالح این
قانون ،افراد خاص پیروز انتخابات شوند.
وی بیان کرد :برخی از نمایندگانی که با حداقل آرا به مجلس یازدهم راه یافتهاند ،همه
مشکالت کنونی را از چشم دولت میبینند ،غافل از اینکه طرحهایی که در این مجلس
تصویبمیشودبیشترجناحیوسیاسیاست.
کاهشمشارکتانتخاباتبهنفعاصولگرایاناست
این فعال سیاسی تصریح کرد :انتخابات گذشته نشان داده اصولگرایان همواره رای
ثابت و مشخصی دارند و اصالحطلبان دارای رای شناور و خاکستری زیادی هستند؛ از
آنجایی که اصولگرایان در هر دوره پای ثابت انتخاباتند نتیجه میگیریم هر چه مشارکت
انتخاباتکمترباشدرایاصولگرایانبیشترخواهدبود.
گرامیمقدم افزود :حاکمیت و اصالحطلبان در صورت مشارکت مردمی پیروز انتخابات
خواهند بود زیرا هم مشروعیت حاکمیت بیشتر خواهد شد و هم آرای شناور به نفع
اصالحطلباندرصندوقریختهمیشود.
وی ادامه داد :توصیه میکنم افرادی که دلسوز و وفادار نظام هستند زیر بار فشار جریان
اصولگرایی نروند و تنها منافع ملی را در نظر بگیرند و مردم را در همه مناسبات در اولویت
قرار دهند .این فعال سیاسی تصریح کرد :وجود احزاب یکی از ضروریات زندگی مدرن و از
موثرترین نهادهای تاثیرگذار بر روندهای تصمیمگیری و اجرایی کشورها و به عنوان حلقه
رابط بین مردم و حاکمیت سیاسی عمل میکنند؛ بنابراین شورای نگهبان با اجازه دادن
به همه نحلههای سیاسی میتواند در افزایش مشارکت سیاسی نقش مهمی را ایفا کند.
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عمل به ضرورت محاکمه نمی خواهد

محدودسازی فضای مجازی در جهان محدودناپذیر امروز آب در هاون کوبیدنی
است که وزیر ارتباطات در تالش است به آن تن ندهد .احضار و بازجویی به دلیل
تامین زیرساخت های مورد نیاز معیشت مردم و عمل به وظیفه قانونی ،واکنش
قاطع رییس جمهوری و جامعه را در پی داشته است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ،بازجویی از «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر
ارتباطات و فنآوری اطالعات پس از توهین به رییس جمهوری فاز تازه مقابله
با دولت است که مخالفان همیشه قهر ،آن را کلید زده اند و این بار وزیر جوان
ارتباطات متهم به رفع نیازهای ضروری کشور در حوزه مسوولیت خود است.
آذریجهرمیاولبهمنماهبهدادگاهفرهنگورسانهاحضاروپسازپاسخگویی
به اتهامات با قرار التزام آزاد شد .بر اساس شواهد وی به دلیل عدم کاهش پهنای
باند اینترنت ،عدم فیلترینگ برخی شبکه های اجتماعی و نیز شکایت اشخاص
حقیقی و حقوقی احضار شده بود .واکنش ها به این اقدام در رسانه های داخلی
و خارجی کم نبود و رییس جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت موضع
قوه مجریه را در قبال این نوع برخوردها روشن و تمام قد از وزیر کابینه خود دفاع
کرد .در شرایطی که بسیاری از کسب و کارها و مشاغل با توجه به شرایط کرونایی
با استفاده از زیرساختهای اینترنت و ارتباطات مجازی به حیات خود ادامه می
دهند ،وزیر ارتباطات برای تامین این زیر ساختها احضار شده است .اتفاقی که
واکنش قاطع رییس جمهوری را در پی داشته است.
محدودسازی فضای مجازی در جهان محدودناپذیر امروز آب در هاون کوبیدنی
است که وزیر ارتباطات در تالش است به آن تن ندهد .احضار و بازجویی به دلیل
تامین زیرساخت های مورد نیاز معیشت مردم واکنش قاطع رییس جمهوری و
جامعه را در پی داشته است .تا در روزهایی که معیشت بسیاری از مردم به این
فضا گره خورده ،و وظیفه خود را که تامین زیرساخت های موردنیاز کسب و
کارهاست ،انجام دهدنشود اما در مسیر خود با دشواری های بسیاری مواجه
است .وزیر جوان دولت در حالی به کاستن از پهنای باند دعوت می شود که
بیش از  ۹۰درصد پهنای باند اینترنت در کشور مربوط به کسب و کار مردم ،رفع
نیازهای ضروری ،آموزش و پرورش و تفریح و سرگرمی مجاز است .با این همه عده
ای اصرار دارند برای دستمالی قیصریه را به آتش بکشند بی آنکه بدانند دود آن
به ویژه در این شرایط کرونایی تنها به چشم مردمی خواهد رفت که در پیج های
اینستاگرامی و کانال های تلگرامی در پی گذران معیشت خود در روزهای سخت
کرونا و تحریم هستند .دولت اما سفت و سخت در برابر این دیدگاه ایستاده است.
رییس جمهوری روز چهارشنبه ضمن قدردانی از وزیر جوان کابینه به صراحت از
عزم دولت برای حفظ اینترنت در کشور تاکید کرد و گفت« :پهنای باند کار عظیم
و افتخاری برای کشور است و نمی توانند کسی را برای پهنای باند محاکمه کنند.
این دستور من بوده و اگر می خواهید محاکمه کنید من را محاکمه کنید .پهنای
باند یعنی آزادی مردم در کسب و کار الکترونیک ،یعنی از ثبت سفارش گرفته تا
بانک مرکزی و گمرک و ورود کاال به انبارها همه را مردم ببینند .پهنای باند یعنی
مبارزه با فساد و کسی نمی تواند با مبارزه با فساد مخالف باشد .اگر می خواهید
کسی را برای مبارزه با فساد احضار کنید باید من را احضار کنید نه اینکه وزیر من
را احضار کنید».
مزایایی که رییس جمهوری برای اینترنت و پهنای باند برشمرد؛ دستاوردهای
دولت های اول و دوم تدبیر و امید است که با خون دل به دست آمده است و
طبیعی است که برای جلوگیری از قربانی شدن آن ها در بازی های سیاسی و
انتخاباتی تمام تالش خود را به کار بگیرد .با این همه نه رییس جمهوری و نه وزیر
ارتباطات هیچ کدام منکر کاستی ها و خطرات فضای مجازی نیستند اما اعتقاد
راسخ دارند که با تصادف دو اتومبیل در یک جاده ،نه جاده مسدود و خراب و نه وزیر
راه محاکمه می شود و این اصل باید در موضوع اینترنت و فضای مجازی هم برقرار
باشد .صیانت از ارزش ها و باورها در بستر فضای مجازی و در بمباران اطالعاتی و
عقیدتی ،ضرورتی غیرقابل انکار است اما راه چنین صیانتی ،فیلتر و محاکمه وزیر
نیست که این شیوه تنها صورت مسئله را پاک کرده و مسوولیت ارائه راهکار را از
دوش متولیان اصلی آن فرافکنی می کند.
تیغ کند سانسور در روزگار تند خبررسانی
پنهان سازی رویدادها از دریچه های مشتاق و تیزبین دوربین های متعدد
دشوارترین کار جهان جدید است و شاید به همین دلیل است که پنهان سازی
عذرخواهی «علی عسگری» رییس سازمان صداو سیما از رییس جمهوری به
دلیل توهین ها و هتاکی های پخش شده از این رسانه علیه وی ،بیش از گذشته
مورد توجه و تامل قرار می گیرد .عذرخواهی رییس سازمان پس از چهار روز و در
پی افزایش انتقادات از شیوه این رسانه در برخورد با دولت ،بیست و سومین خبر
مهم تنها یکی از بخش های خبری سیما بود که تنها ۲۷ثانیه امکان پخش از آنتن
زنده را یافت و این درحالی است که رسانه ملی ساعت ها از آنتن زنده و تولیدی
خود را در اختیار مخالفان و حتی هتاکان به رییس جمهوری قرار می دهد.
این رفتار دوگانه است که رییس جمهوری را به این نتیجه رسانده است که« :در
این کشور آنهایی که نسبت به دولت با لحن نادرست صحبت میکنند ،هم آزادی
بیان برای آنها در رسانهها لحاظ میشود و هم مصونیت برای آنها تضمین شده
است .مهر مصونیت بر آنها زده شده که هرچه میخواهند بگویند،آزاد هستند و
حتی پشت پرده گاهی تشویق هم میشوند که عالی گفتید».
«محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهوری هم این نوع رفتارهای رسانه
ملی را ناامیدکننده توصیف کرده و گفته است« :صدا و سیمای ما با مستنداتی
که ساخته میشود و با برنامههایی که میگذارد نباید مردم را ناامید کند و باید به
گونهای عمل کند که آدرس انسجام و وحدت بدهد ».صداوسیما در برهه حاضر
رقبای بسیار قدرتمندی چون شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی دارد و اگر
بر همین شیوه اصرار کند روند از دست دادن مخاطبان آن شتاب بیشتری خواهد
گرفت و مردم بیش و پیش از آنکه خبرها و رویدادها و نیز ارزش ها و سرگرمی های
خود را در کانال های این رسانه بیابند؛ در جای دیگری جستجو خواهند کرد و
رسانه ای که این میزان هزینه برای اداره آن می شود در عمل ناکارآمد خواهد شد.
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بگذارید دولت کار کند؛ درخواستی که رییس جمهوری در هر سخنرانی خود با
شکلی متفاوت آن را بر زبان جاری می کند و از همه حتی آن هایی که با دولت قهر
هستند می خواهد دست یاری قوه مجریه را رد نکنند ،در رثای کاستی ها دولت
قصیده سرایی نکرده وبرای شکست های کابینه هورا نکشند و در نهایت تاکید می
کند« :اگر یک کاالیی گران شود برای همه است و ارزان شود هم برای همه است،
اگر ارزش پول ملی باال برود برای همه است ،اگر تولید افزایش پیدا کند برای همه
است ،زیرساختها حرکت و پیشرفت کند برای همه است .همه با هم و در کنار
هم هستیم ».چرتکه اندازی مشکالت و بهره جویی از آن ها برای تضعیف دولت،
رویه متداول این روزهاست اما حجت االسالم روحانی آن را به نفع کشور ندانسته و
گفته است« :ما اگر متحد و یکصدا و یکپارچه باشیم به طور قطع و حتم این زمانی
که برای پایان جنگ اقتصادی برسیم این زمان را کوتاهتر میکند و برای مردم هم
شرایط بهتری را فراهم میکند ».دولت این اتحاد را دستکم در یک سال گذشته
تجربه نکرده است اما بیش از همیشه به آن نیاز دارد .در شرایطی که ایستادگی
مردم در برابر زیاده خواهی ها ،دونالد ترامپ را با زیاده خواهی هایش از کاخ سفید
بییرون کرد ،دولت به عنوان نماینده این ایستادگی ،باید حمایت همه نهاد ها و
جناح ها در برابر دولت جدید آمریکا داشته باشد تا بتواند حافظ منافع کشور باشد.
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 بدو بدو آتیش زدم به مالت!
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم مطرح کرد

نوروزی :مهریه دکان تجارت برخی زنان شده است
نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت  :نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
میگوید زندانی کردن برای مهریه هیچ جایگاهی در شرع اسالم ندارد و وضعیت فعلی دریافت مهریه در جامعه
باعث از بین رفتن آبروی اسالم و انقالب شده است چراکه برخی با دریافت مهریه تجارت میکنند.حسن
نوروزی اظهارداشت :مبنای شرع مقدس این است که زندان جای بزهکار است نه بدهکار و موارد زندان در
اسالم چند مورد مختصر بیشتر نیست.ماده ۷قانون اجرای محکومیتهای مالی میگوید کسی را که بدهکار
است و مناعت ندارد-توان پرداخت ندارد -حبس میکنند تا بدهی خود را پرداخت کند ،اما در اینجا «حبس»
ً
لزوما به معنی زندانی کردن نیست.در ازدواج  ۲نفر که همکف هم هستند مهریه چشمروشنی است که بهتر
است همان اول پرداخت شود اما خالف اسالم است که از طریق ازدواج متاجره کنیم.حقوق زنان این نیست
که مهریه باال در نظر بگیرند و بعد این مهریه را بگیرند و برای خود تجارت کنند.مواردی هست که خانمی متارکه
کرده و از شوهرش جدا شده و دوباره ازدواج کرده و در زندگی جدید  ۲بچه دارد ،اما هنوز دارد مهریه ازدواج
سابقش را میگیرد.هیچ آیه قرآنی و حدیث و سیره ائمهای نداریم که بگویند برای مهریه زوج را زندانی کنند.

هزینههایمیلیاردیرفعمعارضات
(عج)
تأسیساتیتقاطعولیعصر

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با اشاره به اعتبار  45میلیارد و 900
میلیون تومانی پروژه تقاطع غیرهمسطح ولی عصر(عج) از هزینههای
میلیاردیرفعمعارضاتتاسیساتیاینپروژهخبرداد.
عباس حلوایی زاده با اشاره به جزئیات پروژه تقاطع سه سطحه
ولیعصر(عج) ،اظهار داشت :زمان پیشبینیشده برای پروژه دو سال بود
که با توجه به شرایط که ایجاد شد در سه سال و با یک سال تأخیر به سرانجام
رسید.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم به اعتبار پروژه نیز اشاره کرد و افزود:
پروژه بااعتبار  ۴۵میلیارد و  ۹۰۰میلیون تومان با سازمان عمران شهرداری
قم در سه سطح که در رو قرار داشت ،منعقد شد.
حلوایی زاده بابیان اینکه سطح صفر پروژه میدان است ،تصریح کرد:
سطح مثبت یک پروژه ،محور کمربندی امام علی(ع) به بلوار کبیری
طراحیشده است و رمپ جهتی نیز از جهت کمربندی امام علی به سمت
بلوارخلیجفارسنیزاحداثشدهاست.
وی ادامه داد :یکی از شاخصههای این پروژه که متمایز با سایر پروژههای
چند سطحه بوده است این است که پروژه در مسیر حفاری تونل مترو در
محدودهبلوارطالقانیبهسمتبلوارخلیجفارسقرارگرفتهاست.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با اشاره به اینکه ایستگاه مترو داخل
میدان ولیعصر(عج) طراحیشده است ،تأکید کرد :حفاری تونل مترو ما را
مجبور کرد که از زیرگذر خارج بشویم و طراحی بهگونهای باشد که حتی رمپ
جهتی و محل حفاری شمعها با در نظر گرفتن حفاری مترو طراحی شود که
آسیبی به تونل خورده نشود.
حلوایی زاده با اشاره به اینکه شاخصترین قسمت این پروژه سطح مثبت
دو است ،تصریح کرد :پروژه تقاطع ولیعصر(عج) ویژهترین تقاطع در شهر
قم است.
وی با اشاره به اینکه رمپ جهتی با احتساب کولهها  ۶۰۰متر طول دارد،
تأکید کرد :هر طرف از محور مستقیم هم  ۵۰۰متر طول دارد و عرض رمپ
جهتی متوسط ۸و نیم تا ۱۰متر و عرض مسیر مستقیم ۱۳متر است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم بابیان اینکه در این پروژه بالغبر ۱۸۰
حلقه شمع حفاری شد ،تأکید کرد :یکی از مسائلی که زمان تکمیل این
پروژه را با تأخیر همراه کرد رفع معارض تأسیساتی این پروژه بود که زمانبر
ً
شد .حلوایی زاده افزود :با توجه به قدیمی بودن میدان در تمام نقاط تقریبا
معارض تأسیساتی ازجمله برق فشارقوی و ضعیف ،مخابرات و لولههای
آب وجود داشت که جابهجایی آنها هزینههای میلیاردی برای شهرداری به
همراهداشت.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم خبرداد

ساماندهیایستگاههایتاکسی
درمسیرهایفرعی

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم گفت :ساماندهی ایستگاههای
تاکسی در مسیرهای فرعی بر اساس مطالبه مردم و صرفه اقتصادی با
همکاریبخشخصوصیانجاممیشود.
عباس ذاکریان با تأکید بر ساماندهی ناوگان حملونقل عمومی و
برخورداری شهروندان از حملونقل عمومی منظم ،اظهار داشت :شهر
قم با توجه به برخورداری از دو سیستم حملونقل عمومی اتوبوس و
تاکسی نیازمند مدیریتی دقیق در این دو بخش بوده تا خدمات مناسبی به
شهروندان ارائه شود.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم با مقایسه امکانات شهر قم در
حوزهحملونقلعمومیدرمقایسهباسایرکالنشهرها،افزود:متأسفانهدر
چندسالاخیربهعلتمشکالتناوگاناتوبوسرانیبهعنوانتنهاحملونقل
عمومی شهر قم با کاهش شدید استقبال مردم مواجه شده است.
ذاکریان افزایش قابلتوجه استقبال شهروندان از ناوگان اتوبوسرانی بعد از
اصالح خطوط را موردتوجه قرارداد و تصریح کرد :قبل از شیوع ویروس کرونا
با اصالح خطوط اتوبوسرانی از قطری به شعاعی و کاهش زمان سفر شاهد
رشد سفرهای درونشهری با اتوبوس بودیم .وی با اشاره به لزوم توجه به
ناوگان تاکسیرانی در سطح شهر ،تأکید کرد :تاکسی بهعنوان دومین وسیله
حملونقلعمومیدرشهرقمنیازمندتوجهوساماندهیبودهوبراینوسازی
تاکسیهایفرسودهنیازمندکمکهایدولتیهستیم.معاونحملونقلو
ترافیک شهرداری قم از ساماندهی ایستگاههای تاکسی خبر داد و گفت:
ایستگاههای تاکسی بر اساس میزان تردد مسافران و مطالبه شهروندان در
طرح جامع ترافیک و شبکه انبوه بر مسافر طراحی میشود .ذاکریان ادامه
داد :پس از نهایی شدن مسیرهای اصلی بعضی از مسیرها و خطوط جانبی
طراحی و به بخش خصوصی واگذارشده تا خطوط تغذیهکننده حملونقل
و ترافیک به تاکسیها واگذار شود .وی نحو جانمایی و طراحی ایستگاههای
جانبی را تشریح و خاطرنشان کرد :ایستگاههای جانبی بر اساس مطالبه
شهروندان و تردد مسافر تعریفشده و باید برای رانندگان تاکسی صرفه
اقتصادی داشته باشد .معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم بیان کرد:
بخشخصوصیدرساماندهیاینایستگاههایجانبیتأثیربسزاییداشته
و امیدواریم رضایت شهروندان در این حوزه نیز تأمینشده و مسیرهای کم
ترددتر نیز از خطوط منظم تاکسی برخوردار شوند.
سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم:

آزمونهای معاینه فنی خودرو ،بدون
دخالتانسانیانجاممیشود

سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت :تستهای
انجام شده در مراکز معاینه فنی خودرو به صورت سیستمی و بدون دخالت
نیروی انسانی انجام می شود.
قاسم طالبی با اشاره به اینکه در مراکز فنی تستهای مختلفی ،برای
صدور معاینه فنی خودرو انجام می شود ،اظهار داشت :تمامی تستهای
انجام شده به صورت سیستمی و یکپارچه ،براساس دستورالعملها و
استانداردهای مشخص تحت سامانه سیمفا ( سامانه یکپارچه معاینه فنی
ایران) است و متصدیان و عوامل مراکز معاینه فنی دخالتی در نتایج آزمونها
ندارند .به گفته سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم ،آزمون
آالیندگی ،بازدید چشمی وضعیت ظاهری خودرو ،آزمون کمک فنرها،
آزمون سالمت ترمزها و آزمون لغزش جانبی آزمونهایی است که هر خودرو
تک سوز برای اخذ معاینه فنی باید انجام دهد .طالبی افزود :اگر خودرو در
یکی از این تست ها مردود شود ،مالک تا  ۱۵روز فقط می تواند به همان
مرکز معاینه فنی مراجعه کند .در واقع آزمونها و حد نصابهای الزم برای
معاینه فنی در تمامی مراکز مشابه و به صورت یکپارچه انجام میشود .وی
در خصوص آزمون تست چشمی وضعیت ظاهری خودرو بیان داشت :در
تمامی مراکز ،کارشناسان فنی که دارای صالحیت از اتحادیههای مربوطه
هستند ،حضور دارند و این آزمون توسط و با تایید آنها انجام میشود.
سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم در خصوص نظارت
این سازمان بر مراکز معاینه فنی نیز گفت :بازدیدهای نامحسوس به صورت
هفتگی توسط کارشناسان انجام می شود و شهروندان میتوانند در صورت
وجود مشکل یا انتقال شکایت و پیشنهادات خود با سامانه  ۱۳۷مدیریت
شهریقمتماسبگیرند.

ارجاع پرونده عنابستانی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی از ارجاع پرونده علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار
در مجلس به هیات نظارت به رفتار نمایندگان خبر داد و گفت :نتیجه بررسیهای هیات نظارت حداکثر تا۱۰
روز دیگر اعالم میشود.محمدحسین فرهنگی افزود :حواشی رخ داده برای نماینده مردم سبزوار در مجلس
شورای اسالمی دو بعد داشت؛ بعد اول رفتار نماینده سبزوار بود که هیات نظارت به این موضوع ورود کرده و در
حال بررسی آن است.سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی افزود :بعد دوم این ماجرا توهینی است
که به مجلس شده است .چرا که توهینهای انجام شده فقط مربوط به آن سرباز نیست .بلکه مامور دیگری
که چهره او در فضای مجازی منتشر نشد ،توهینهای زیادی به نماینده مجلس انجام داده و یکی از مسببان
راهبندان مسیر نیز او بوده است.
طرح:محمدعلیرجبی

استاندار قم خبر داد:

بهره برداری از  212پروژه همزمان با دهه فجر

استاندار قم گفت :همزمان با ایام الله دهه فجر ،تعداد 212پروژه در حوزه های
مختلفزیربنایی،فرهنگی،ورزشی،صنعتیو...بااعتباریبالغبر 5400میلیارد
ریال افتتاح و عملیات اجرایی 31پروژه نیز آغاز می شود.
دکتر بهرام سرمست با گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی اظهار كرد :این ایام فرصت مناسبی را برای تبیین و تشریح دستاوردهای
ارزشمند انقالب اسالمی و ایجاد شور و نشاط در جامعه فراهم كرده است.
وی شتاب بخشی به روند اجرا و تكمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام را یكی
از مهم ترین اولویت های استان در سال جاری عنوان و خاطرنشان كرد :امسال
به مناسبت دهه مبارک فجر تعداد 212طرح دربخش های مختلف زیربنایی،
فرهنگی ،ورزشی ،صنعتی ،كشاورزی ،بهداشت و درمان و ..با اعتباری بالغ بر
 5400میلیاردریال در استان به بهرهبرداری میرسد.
استاتدار قم با بیان این كه افتتاح این طرح ها ،زمینه اشتغال 2164نفر را فراهم
خواهد كرد افزود :عالوه بر طرح های افتتاحی ،عملیات اجرایی تعداد  31پروژه
با اعتباری بالغ بر 4215میلیارد ریال نیز آغاز میشود.
سرمست با اشاره به عناوین پروژه های آماده افتتاح استان در دهه فجر تصریح
ً
كرد :كشتارگاه جاهد به عنوان یك كشتارگاه كامال مدرن و دارای اهمیت اساسی
برای استان ،پس از سال ها وقفه ،در این ایام به بهره برداری می رسد.
نماینده عالی دولت در استان ادامه داد :افتتاح چندین طرح صنعتی و تولیدی

در شهرك ها و نواحی صنعتی استان همچنین تعدادی پروژه در بخش های
بهداشتی ،درمانی ،فرهنگی و ورزشی را در این ایام شاهد خواهیم بود.
وی به مالحظات مد نظر استان در بحث افتتاح و بهره برداری از پروژه ها در
شرایط كرونایی نیز اشاره و تصریح كرد :در این شرایط سیاست مدیریت استان
بر این مبنا بوده كه افتتاح و بهره برداری از طرح های مختلف در طول سال و
به محض اتمام و آماده شدن آن ها انجام گرفته و به ایام و مناسبت های خاصی
موكولنشود.
استاندار قم با بیان این كه مراسم افتتاحیه طرح های یكسال گذشته با حضور
حداقلی برگزار شده است اظهار كرد :رعایت كامل شیوه نامه ها و دستورالعمل
های بهداشتی در همه برنامه ها و مراسم های ایام الله دهه فجر پیش رو برای مردم
و مسؤلین مورد تأكید و انتظار است.
نگران افزایش سفرها به قم هستیم
استاندار قم دربخش دیگری از سخنان خود با ابراز نگرانی از افزایش سفرها به
استان گفت :مناسبت های روزهای آینده إعمال برخی شیوه نامه های جدید را
ضروری خواهد کرد.
پیش رو
های
مناسبت
مدیریت
ای
ر
ب
هایی
چارچوب
اساس،
وی افزود :بر این
ِ
مانند نوروز ّ
مصوب شد که شیوه نامه های مربوط به آن در روزهای آینده ابالغ
می شود.
استاندار قم موضوع واکسن کووید 19را یکی دیگر از موضوعات نشست امروز
ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم و اضافه کرد :در این نشست مصوب شد تا وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی عالوه بر حمایت از تولید واکسن ایرانی ،خرید
واکسن خارجی را نیز با رعایت شرایطی در دستور کار داشته باشد.
سرمست همچنین قم را به عنوان یک شهر زیارتی و گردشگری ،مقصد بسیاری
از زائران و مسافران معرفی کرد و گفت :آبی بودن شرایط قم سبب افزایش برخی
سفرها به استان شده و احتمال می دهیم که در سال جدید نیز شاهد افزایش
ترددها به قم باشیم.
وی ادامه داد :بنابراین باید تمهیدات الزم در این باره هم در ستاد استانی و هم در
ستاد ملی مبارزه با کرونا اندیشیده شود تا نگرانی ها از شیوع موج چهارم بیماری
کووید 19به حداقل برسد.
استاندار قم در پایان تأکید کرد :تمهیدات الزم و هر نوع شیوه نامه به گونه ای
خواهد بود که هم حمایت از کسب و کارها بویژه بخش خدمات ،گردشگری و
زیارتی و هم پیشگیری از شیوع موج چهارم کرونا ّ
مد نظر قرار گیرد.

معاون دادستان عمومی و انقالب قم خبرداد

کالهبرداری میلیاردی با ادعای قدیمی برنده شدن در قرعه کشی

معاون دادستان عمومی و انقالب قم گفت :با
ادعای قدیمی برنده شدن در قرعه کشی و مراجعه
به عابر بانک برای دریافت جوایز ،در ۹ماه امسال از
 ۲۲۰شهروند قمی ۱۲ ،میلیارد ریال کالهبرداری
شده است.
به گزارش روز شنبه روابط عمومی دادسرای قم،
حجت االسالم ابوالفضل تحریری در این زمینه
افزود :این کالهبرداران تلفنی با منتسب کردن
خود به ارگانها و نهادهای دولتی و یا تحت نام
رادیو جوان ،رادیو پیام ،رادیو معارف و امثال آن با
تماس با مردم ،و اعالم برنده شدن در قرعه کشی،
سناریوی کالهبرداری خود را اجرا میکنند.
وی اضافه کرد :این افراد با شیوایی بیان و
سوءاستفاده از ناآگاهی مردم ،آنها را تحت تاثیر
قرار داده و قدرت و فرصت استنتاج و تحلیل را از
مالباختهمیگیرند.
ک برای
وی هرنوع تقاضا برای مراجعه به عابربان 
دریافت جوایز و یا دادن اطالعات محرمانه کارت
بانکی اعم از شماره کارت و ارائه رمز به افراد
ناشناس را کالهبرداری دانست و ادامه داد :در
 ۹ماه سال گذشته نیز تعداد  ۳۴۰شکایت جمعا
به مبلغ  ۱۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال در استان

کالهبرداریتلفنیشدهاست.
تحریری با هشدار نسبت به شگردهای ویژه
کالهبرداران در تخلیه تلفنی افراد ،بیان کرد :در
بسیاری از پروندهها مشاهده شده که کالهبرداران
از ارگانهای مختلف به بهانههایی نظیر پرداخت
جوایز ،پرداخت بیمه ،تقدیر از قهرمانان رشتههای
فرهنگی ورزشی و تحت پوشش قراردادن پرسنل
و از این نوع موارد ،اطالعات زیرمجموعه آنها را
دریافتمیکنند.
وی افزود :در این پروندهها ،مالباختگان اظهار
میدارند که اعالم اطالعات شخصی ما از سوی
تماس گیرنده و همچنین تماس این افراد از یک
محیط مخابراتی پرهمهمه که در ظاهر اپراتورهای
مختلفی در حال پاسخگویی به تلفن هستند،
باعث جلب اعتماد ما و ایجاد استرس از سوی
کالهبردار مبنی بر اینکه فرصت واریز جوایز در
حالاتمام است،سببگیجشدنوعدمهوشیاری
ما شد.
وی تصریح کرد :این افراد در ابتدا یک مصاحبه
صوری با آنتن زنده تلویزیون به نمایش در میآورند
و پس از آن برای دریافت جایزه افراد را پای دستگاه
عابربانک میکشانند و با هدایت عملیات بانکی

و با استفاده از نفوذ کالم خود تمرکز شاکیان را از
بین برده و با ترفندهای خود ،حساب آنها را خالی
میکنند.
معاون دادستان قم با بیان اینکه اغلب مبالغ
کالهبرداری شده در قالب پولشویی تبدیل به
اجناس میشوند ،گفت :پس از تحقیقات و
پیگیری خطوط تلفن در یکی از این پروندهها
مشخصشدمتهماناززندانیانیبودندکهاززندان
بامالباختگانتماسمیگرفتند.
وی افزود :بهطور معمول در این کالهبرداریها
کارتهای بانکی از افراد معتاد خریداری میشود
و یا اینکه در اثر سهلانگاری شهروندان به همراه
رمز ،مفقود و یا سرقت شده است و یا اینکه
حسابها با مدارک شناسایی مفقودی یا سرقتی
افراد افتتاح میشود و مربوط به متهمان اصلی
نیست.
وی آگاهیبخشی در این زمینه را یک وظیفه
همگانی دانست و گفت :شهروندان از قبول هر
درخواست تلفنی یا حضوری افراد ناشناس در
خصوص هرگونه عملیات بانکی از جمله انتقال
وجه کارت به کارت ،حضور پای عابربانک و ارائه رمز
و اطالعات کارتهای بانکی جدا خودداری کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم خبر داد:

هزینه هر متر مربع مسکن ملی بر اساس قیمت تمام شده

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم
گفت :در طرح مسکن اقدام ملی قیمت هر متر مربع
واحدمسکونی،براساسشیوهنامهوبرمبنایقیمت
تمام شده لحاظ میشود.
داریوش بلدی با اشاره به تعیین قیمت پایه دو
میلیون و  700هزار تومان در جلسه شورای مسکن
استان افزود :این قیمت مبنای پایه برای برگزاری
مناقصه و بر اساس فهرست بها و بدون اعمال
ضریب پیمانکار محاسبه و علی الحساب بوده که
بعد از ساخت هر پروژه ،قیمت نهایی هر متر مربع آن
احصاء میشود .وی توضیح داد :این قیمت در شهر
قم در حال حاضر حدود چهار میلیون تومان برای
هر متر مربع است و ممکن است تا اتمام کار پروژه
افزایش هم داشته باشد .بلدی ادامه داد :همچنین

بر اساس شیوه نامه ،هزینه ساخت به طور کلی بر
عهده متقاضی است و در صورت واریز به موقع،
واحدها در زمانبندی مقرر تحویل داده میشود .وی
با بیان اینکه متراژ هر واحد مسکن اقدام ملی از 70
تا  ۱۲۰متر متغیر خواهد بود تصریح کرد :میانگین
مدت زمان تکمیل پروژهها در صورت واریز به موقع
سهم متقاضیان ،از زمان شروع حدود دو سال و نیم
خواهد بود .مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان قم تأکید کرد :از آنجا که حدود  20درصد
قیمت تمام شده ،تسهیالت بانکی و  80درصد
آن توسط متقاضی می بایست مطابق زمانهای
مشخص شده پرداخت گردد ،سهم آورده متقاضی
در پیشبرد پروژه بسیار مهم است و اولویت بندی
انتخاب واحدها در پروژه ها بر اساس امتیاز بندی به

موقع پرداخت ها صورت می گیرد.
بلدی در خصوص زمین این پروژهها توضیح داد:
برای قرارداد 99ساله و رایگان بودن زمین می بایست
نسبت هزینه ساخت به قیمت کارشناسی زمین
یک سوم باشد و چون در پردیسان به دلیل گران
بودن قیمت زمین این نسبت نمی تواند رعایت شود
واگذاریهابهصورتفروشاقساطیدرزمانتحویل
واحد خواهد بود و متقاضی می بایست بهای زمین را
نیز طی اقساط حدود  10ساله پرداخت نماید .مدیر
کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم در خاتمه
یادآور شد :دو هزار و  ۵۰۰واحد طرح مسکن اقدام
ملی در پنج پروژه زیتون  6الی  ،10محله ده(اراضی
 ۱۷هکتاری) و اراضی  ۲۲هکتاری مرکز محالت
پردیسان توسط این بنیاد احداث میشود.

ساشاسبحانیدستگیرشد
ساشا سبحانی از چهرههای فعال در اینستاگرام به جرم قاچاق انسان و پولشویی دستگیر شد .به گزارش
جماران؛ روزنامه «ال موندو» چاپ اسپانیا از دستگیری «ساشا سبحانی» از چهرههای فعال در اینستاگرام به
جرم قاچاق انسان و پولشویی بدست اینترپل خبر داد .ساشا سبحانی متولد  1367در تهران و فرزند احمد
سبحانی سفیر سابق ایران در ونزوئال می باشد.فارغ التحصیل لیسانس رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه
 UCABدر ونزوئال می باشد که حاال از طریق سایت های شرط بندی و زندگی الکچری ای معروف است.
احمد سبحانی پدر ساشا در گفتگو با خبرگزاری  20:30اعالم کرد او دیگر فرزند من نیست.محمدرضا فرزند
من است اما از نظر روش و منش زندگی و عقاید متفاوت بوده و همه تالش من برای هدایت وی ناموفق بوده و
ارتباط ما بطور کلی قطع شده است.
آخرین وضعیت مبتالیان به کرونا در استان قم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :در حال حاضر ۱۰۰بیمار در رابطه با کرونا در استان قم بستری و چهار
تن از آنها بدحال هستند .به گزارش عصر شنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم ،محمدرضا قدیر در
گفتوگویی درباره آخرین وضعیت مبتالیان به بیماری کووید ۱۹-در استان قم اظهار داشت :در  ۲۴ساعت
منتهی به  ۱۱بهمنماه جاری ۱۶ ،تن بیمار ترخیص شده اند.وی خاطرنشان کرد :در این بازه زمانی۱۹ ،
تن با عالیم کرونا پذیرش و  ۱۱بیمار در این زمینه بستری شدند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اعالم کرد:
خوشبختانه در این مدت زمانی ،فوتی در رابطه با کرونا مثبت نداشتهایم.
ساالر عقیلی برای ایران میخواند
همزمان با روز زن ساالر عقیلی کنسرت برخط خود را رایگان برگزار خواهد کرد .عصر روزگذشته ساالر عقیلی
در صفحه اینستاگرام خود خبر از برگزاری کنسرت رایگان خود در تاریخ  ۱۴بهمن در ساعت  ۲۱داد.این
کنسرتکهبانامبرایتمامایرانبرگزارخواهدشدازطریقصفحهاینستاگرامیاینهنرمندواپلیکیشنروبیکا
برای عموم و بصورت رایگان پخش خواهد شد.عقیلی در خاتمه افزوده است :یک اتفاق بینظیر را برایتان
رقم زدهایم.
تکذیب دیدار انتخاباتی فرمانده قرارگاه خات م با احمد خاتمی
قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء (ص) و روابط عمومی شورای نگهبان با انتشار بیانیهای برخی اخبار مبنی
بر دیدار انتخاباتی سردار «سعید محمد» فرمانده این قرارگاه با آیتالله «سید احمد خاتمی» عضو هیات
رییسه مجلس خبرگان رهبری در روزهای اخیر را نادرست اعالم کرد .در ادامه این بیانیه آمده است :در جلسه
مذکور با آیتالله سید احمد خاتمی که در فضایی صمیمی و معنوی و به دور از مباحث انتخاباتی برگزار شد،
ً
سردار سرتیپ دوم پاسدار سعید محمد صرفا گزارشی از عملکرد ۳۱ساله قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء (ص)
در گرایشهای مختلف کاری ارایه کرد و آیتالله خاتمی نیز به بیان توصیهها و رهنمودهایی در این رابطه
پرداخت..

رئیس مرکز اورژانس  ۱۱۵قم:

 ۳نفر در حوادث ترافیکی قم جان باختند

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی قم گفت :درحوادث ترافیکی هفته گذشته این
استان  ،سه نفر سر صحنه حادثه جان خود را از دست دادند.
محمد شهیدی اظهارداشت  :از چهارم تا دهم بهمنماه جاری ،چهار هزار و  ۸۳۹تماس با مرکز
اورژانس  ۱۱۵قم برقرار و منجر به انجام یک هزار و  ۶۲۴ماموریت شد.
وی اضافه کرد :در این ماموریتها ،کارشناسان اورژانس به یک هزار و ۵۲۲مصدوم و بیمار امدادرسانی
کردند .به گفته وی ۲۸۶ ،حادثه ترافیکی منجر به جرح و فوت در استان رخ داده که منجر به مجروح
شدن ۳۶۲نفر شدهاست .شهیدی خاطرنشان کرد :از این تعداد ۲۵۰مصدوم به دلیل جراحات وارده به
بیمارستان منتقل و ۱۱۲مصدوم نیز در محل حادثه درمان شدند.
وی افزود ۱۶۶ :حادثه معادل  ۴۲درصد حوادث ترافیکی رخ داده و  ۱۹۶مصدوم معادل  ۴۶درصد
مصدومان حوادث مرتبط با موتورسیکلت بوده است .وی گفت :بالگرد اورژانس  ۱۱۵نیز با انجام یک
ماموریت ،سه مصدوم بدحال یک حادثه رانندگی را به بیمارستان منتقل کرد .اورژانس  ۱۱۵استان قم
دارای ۲۲پایگاه شهری ۱۸ ،پایگاه جادهای ،یک پایگاه هوایی ۶۱ ،دستگاه آمبوالنس ۱۰ ،دستگاه
موتورالنس ،یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس و یک فروند بالگرد با ۲۷۰نیروی انسانی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم اعالم کرد

جریمه ۹۲میلیارد ریالی قاچاقچیان پوشاک و پارچه

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از محکومیت  ۹۲میلیارد ریالی عامالن قاچاق پارچه و البسه در
سه پرونده خبر داد.
مهدی ریاضی در این رابطه اظهار کرد :مامورین کاشف در حین کنترل خودروهای عبوری از یک
دستگاه تریلر ،محموله پوشاک به ظن قاچاق را کشف و گزارشی برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات
قم ارسال کردند .وی افزود :شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی قم به
دلیل عجز متهم از ارائه مدارک قانونی ،تخلف را محرز اعالم و وی را به ضبط محموله پوشاک مکشوفه
و پرداخت  ۳۸میلیارد و  ۸۰۰میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد .مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
قم همچنین از رسیدگی به پرونده کشف محموله پارچه از یک دستگاه خودرو سواری خبر داد و گفت:
شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز پس از احراز تخلف ،متهم را به پرداخت  ۳میلیارد و
 ۷۰میلیون ریال جزای نقدی محکوم و حکم به ضبط محموله مکشوفه صادر کرد .ریاضی همچنین از
دریافت گزارش کشف محموله پوشاک به ظن قاچاق از سوی مامورین انتظامی خبر داد و تصریح کرد:
این پرونده در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز بررسی و نهایتا پس از احراز تخلف متهم به
ضبط محموله مکشوفه و پرداخت ۲۱میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد و محموله پوشاک مشکوفه
قاچاق توسط مرجع کاشف ،تحویل اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی شد.
کارشناس مسئول واحد پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی قم خبرداد

اهدای عضو یک بیمار مرگ مغزی در قم

کارشناس مسئول واحد پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :پانزدهمین مورد اهدای عضو در
استان قم ،توسط خانواده یک شهروند فقید قمی به نام روح الله حاج رضایی جوان ٣٨ساله انجام شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم ،ولیاله صمدی در گفتوگویی در این رابطه افزود:
این فرد ،متاسفانه به علت خونریزی مغزی در بخش آی.سی.یو .بیمارستان شهدای شهر قم بستری و
دچار مرگ مغزی شده بود.
وی اضافه کرد :با رضایت خانواده ایثارگر و نوعدوستش به اهدای اعضا و نسوج به چندین بیمار بدحال
در فهرست انتظار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛ زندگی و حیات دوباره بخشید.
«متقاضیان دریافت کارت اهدای اعضا میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه به سامانه
واحدفراهمآوری اعضای پیوندیبهنشانی اینترنتی www.ehda.irمراجعه کنند.
اعضای قابل اهدا از فرد مرگ مغزی شامل قلب ،ریهها ،کبد ،رودهها ،لوزالمعده ،کلیهها و برخی
بافتهای بدن از جمله پوست ،قرنیه ،تاندون ،غضروف ،استخوان و دریچه قلب است».

