سالروزشهادت امام هادی(ع)را تسلیت می گوییم
مدیر منطقه چهار شهرداری قم :

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری قم :

روزانه  700تن زباله در قم
جمعآوری میشود

روزنامه

دوشنبه 27بهمن3 1399رجب15 ١٤٤٢فوریه 2021شماره 5217سال بیستوسوم  2000تومان

 ۲۰سال حبس و  ۷۴ضربه شالق در انتظار متهم اصلی ؛
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مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری شهرداری
قم گفت 650 :تا  700تن زباله در طول شبانهروز در شهر قم
جمعآوری میشود .سید محسن میرهادی با تشریح فعالیتها و
اقدامات معاونت خدمات شهری شهرداری ،اظهار داشت :حوزه
معاونت خدمات شهری شهرداری قم دارای  ۷سازمان و دو اداره
است که هماهنگی و مباحث اجرایی سطح شهر را که یکی از
معاونتهای پرکار و یک نوعی هماهنگکننده در سطح شهر با
سایر دستگاهها و ادارات برنامهریزی میکند .مدیرکل هماهنگی و

سرانهفضایسبزمنطقهچهار
 ۲۹متر است

مدیر منطقه چهار شهرداری قم گفت :در منطقه چهار به
ازای هر شهروند  29متر فضای سبز داریم و  105بوستان در
این منطقه ایجاد شده است .مهدی اصفهانیان مقدم در دیدار
مردمی با مردم منطقه چهار که در مسجد الزهرا(س) صفاشهر
و با حضور احمد امیرآبادی فراهانی ،نماینده مردم قم در مجلس
شورای اسالمی نماینده های هیئت امنای مساجد سطح منطقه
و جمعی از مسئولین استانی برگزار شد ،به سواالت شهروندان
این منطقه پاسخ داد .مدیر منطقه چهار شهرداری قم در زمینه

صدورحکممتهمان
پروژه «رضوان»
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معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم اعالم کرد:

پیشبینی هزار میلیارد تومان

برگزاریمزایدهاموالمتهمانوتقسیمبینمالباختگان

اوراق مشارکت در سال ۱۴۰۰

دستگاه قضایی پس از بررسی پرونده ۳۰هزار صفحه ای پروژه ضربه شالق محکوم شد .رضوان» پروژه ای مسکونی که در
رضوان با ۱۳۰۰شاکی در نهایت حکم متهمان این پرونده را نخستین روزهای دهه 90آوازه بلند آن بسیاری از مردم را با امید
صادر کرد و متهم اصلی دراین پرونده به  ۲۰سال حبس و  ۷۴خانه دار شدن برای پیش خرید به سمت شرکت انبوه سازی

4

مدیرکل آموزشوپرورش استان قم خبرداد:

قمدررتبههشتمبرترینهایالمپیادعلمیکشور
1

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم اعالم کرد:

ن ماه؛ آخرینمهلت
30بهم 
ترخیصهایموتورسیکلتهایرسوب 
ی
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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم گفت :مهلت خبرنگاران در خصوص ترخیص موتورسیکلتهای توقیفی از
تعیینشدهدرترخیصموتورسیکلتهایرسوبیتا۳۰بهمنماه پارکینگ اظهار داشت :در بحث ترخیص ،موتورسیکلتها به
بوده و دیگر تمدید نمیشود .غالمرضا صدفی در گفتگو با دوقسمتتقسیمشدهاست،یکدستهبرابردستورالعملهای

استاندارتاکیدکرد؛

رییسدانشگاهعلومپزشکیقمهشدارداد:

استاندار قم بر ضرورت تسریع در اجرای طرح ساماندهی مبادی ورودی شهر قم تاکید کرد.
بهرام سرمست در جلسه کارگروه امور زیربنایی و توسعه استان طی سخنانی ضمن قدردانی
از شهرداری قم بهدلیل انجام مطالعات ساماندهی ورودی های شهر قم تاکید کرد :امیدواریم
مبادی شهر قم بر اساس اولویت هرچه سریعتر ساماندهی شود .وی بیان داشت :فرایند اعطای
مجوزهای الزم برای ساماندهی ورودی های شهر قم با اولویت ورودی تهران به قم در جلسه
شورای برنامه ریزی و توسعه نیز بایستی هرچه سریعتر طی شود .در این جلسه تعیین کاربری
طرح های احداث کارگاه تولید نایلون و سلفون ،پرورش شترمرغ ،کارگاه سوهان پزی ،واحد

رییس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :عادی انگاری شرایط ،موجب افزایش مجدد آمار
مبتالیان به کرونا میشود و از این رو باید نهایت دقت را داشت .به گزارش عمومی دانشگاه علوم
پزشکی قم  ،محمد رضا قدیر در جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان به روند اوج گیری
مجدد کرونا در برخی از شهرها اشاره کرد و گفت :عادی انگاری شرایط ،موجب افزایش مجدد
آمار مبتالیان به کرونا میشود و از این رو باید نهایت دقت را داشت .وی با اشاره به سخنان وزیر
بهداشت در مورد انتشار ویروس جهش یافته کرونا در کشور اظهار داشت :باید تمامی دستگاهها
و به ویژه رسانه ها در این خصوص فعالیت و همواره کمک و از عادی سازی جلوگیری کنند.

عادی انگاری ،موجب افزایش مجدد آمار کرونامیشود

طرح ساماندهی مبادی ورودی شهر قم اجرا شود

1

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم:

قماستانیپیشرودرتوسعهزیرساختهایارتباطیروستایی
8
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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم اعالم کرد:

هماوردی در خوان اول

پیروزیبایدندرانتخاباتریاستجمهوریآمریکا،موجب
شد امیدهای زیادی درباره احیای توافق هسته ای سال ۹۴
میان ایران و شش حکومت ،ایجاد شود .اما رویدادهای چند
حسنبختیاریزاده*
هفته گذشته نشان می دهد احیای برجام ،فرایندی پیچیده
است .موضوعی که دست کم بخشی .از آن به تصمیمات و اقدامات دولت ترامپ و پیامدهای
آن باز می گردد .این مطلب به تبیین بخشی از تحوالت مربوط به برجام در چند هفته گذشته
و احتماالت آینده می پردازد.
 -۱صبر و سردرگمی آمریکا
هرچند دست کم برخی از ناظران ،امیدوار بودند دولت بایدن ،برای احیای برجام ،مشتاقانه
اقدامکندامامواضعواقدامات واشنگتننشانداددولتجدید،برایبازگشتبهبرجام،عجله
نمیکند.موضوعیکهدررایزنیهایفشردهوفراگیر مقامهایآمریکاییبامتحدانواشنگتن،
بازتاب یافت .اگرچه گفتگوهای آمریکا و متحدانش درباره برجام ،به سبب رویکرد همگرایانه
دولت جدید ،قابل پیش بینی بود اما موضع آمریکا درباره ضرورت اقدام ایران برای اجرای کامل
برجام ،به عنوان شرط لغو تحریمها ،خوش بینی ها را درباره روند آسان تر احیای برجام ،از
میان برد .به نظر می رسد دولت بایدن ،تحریمهای اعمال شده علیه ایران را به عنوان فرصتی
برای دریافت امتیاز از جمهوری اسالمی  ،تلقی می کند .حال آن که انتظار می رفت آمریکا،
تحریمها را به سبب اخالل در فرآیند اجرای یک توافق مهم بین المللی ،مشکلی بزرگ بداند و
برای رفع آن اقدام کند .تکیه بایدن بر میراث ترامپ ،نمی تواند واکنش مثبت ایران را به همراه
داشته باشد .رویکرد آمریکا درباره ضرورت پیش گامی ایران برای اجرای کامل توافق هسته ای
موجب شد واشنگتن پیشنهاد منصفانه و واقع بینانه وزیر امور خارجه ایران را درباره گامهای
س جمهور آمریکا نیز در
همزمان دوطرف برای احیای برجام ،نادیده بگیرد .جالب آنکه ریی 
مصاحبه ای ،در پاسخ به خبرنگار با عالمت سر تایید کرد آن حکومت  ،بدون توقف غنیسازی ،
اجرایتحریمهارامتوقفنمیکند.مسئوالنآمریکاییبالفاصلهتوضیحدادندکهمنظوربایدن
آن است که ایران باید غنی سازی فراتر از برجام را متوقف کند .سپس سخنگوی کاخ سفید
اظهار داشت که بایدن درباره توقف غنی سازی اورانیوم در ایران ،سخنی نگفته و این ،تنها گفته
مصاحبهکنندهبودهاست.اینموضوعنشانمیدهددولتجدیدآمریکاهنوزدربارهبرخیاز
مولفه ها و عناصر رویکرد خود در مقابل ایران ،دچار سردرگمی است .با این وجود ،آشکار است
که آمریکا باید زمان را مدیریت و سیاستی منسجم و واقع بینانه درباره توافق هسته ای،طراحی
و اجرا کند .به ویژه آنکه طوالنی شدن شرایط کنونی ،می تواند به وقوع رویدادهایی بینجامد که
تنها به پیچیده شدن بیش از پیش اوضاع منجر شود.
 -۲بدبینی ایران
جمهوری اسالمی درچارچوب توافق هسته ای ،تعاملی کم سابقه را با قدرتهای جهانی
تجربه کرد.بااینوجود،اقدامات ترامپوهمکارانشوناتوانیناامیدکنندهدیگرانبرای جبران
زیانهای برخاسته از رفتار آمریکا ،بدبینی تاریخی بعضی از مهم ترین تصمیم گیران ایران را به
قدرتهای غربی ،تشدید کرد .هرچند جمهوری اسالمی به سبب اعمال تحریمهای خارجی با
مشکالت فراوانی روبرو شده است ،اما به نظر می رسد قصد ندارد در حالی برای احیای برجام
پیش قدم شود که آمریکا برای خروج ازآن ،پیش گام بوده است .مقام معظم رهبری ،در حالی
که آمریکا هیچ نشانه ای درباره پذیرش پیشنهاد ظریف برای انجام اقدامات همزمان دوطرف،
در راستای احیای برجام ،ارسال نکرد ،رویکرد قطعی ایران را تبیین و اعالم کردند آمریکا باید
تحریمها را لغو کند و جمهوری اسالمی پس از راستی آزمایی ،به تعهدات خود در چارچوب
برجام ،عمل خواهد کرد .به نظر می رسد موضوعی که برای تصمیم گیران جمهوری اسالمی
مهم است آن است که مقامهای آمریکایی و غربی ،درباره توافقی بلند مدت و قوی تر با ایران و
نیز گفتگو با تهران درباره بعضی از مسائل مانند فناوری موشکی و مسائل منطقه صحبت می
کنند .این گونه اظهارات ،این نکته را به مقامهای ایران منتقل می کند که با توجه به آنکه طرف
های غربی همچنان قصد دارند ایران را درباره چنین موضوعاتی زیر فشار قرار دهند و حل و
فصل موضوع اجرای برجام ،تنها شروع مسیری طوالنی و نه آغاز فصل جدیدی از مناسبات
مسالمت آمیز است ،بهتر است در برابر درخواستهای طرف مقابل ،سرسختانه رفتار کنند.
 -۳بیم و امیدهای آینده
دیدگاههای اعالمی مقامهای های ایران و آمریکا ،نشان می دهد در خوش بینانه ترین
حالت ،هنوز با احیای برجام فاصله داریم .ظریف ،چند روز پیش به نقش اروپا برای ابتکار
روشهایی با هدف نزدیک سازی دیدگاههای ایران و آمریکا اشاره کرد .اروپا از چنین قابلیتی
برخوردار است .هرچند اروپایی ها به ویژه فرانسه ،با مواضع خود ،از جمله درباره ضرورت پیش
گامی ایران برای احیای برجام و پیوستن برخی حکومتها به مذاکرات احتمالی در مسیر
متفاوتی گام برداشته اند .اروپایی ها با آمریکا ،مذاکراتی داشته و به جمعبندیهای رسیده
اند و انتظار می رود این جمع بندی ها را در جلسه کمیسیون مشترک اعضای کنونی برجام
ارائه کنند .نتیجه این جلسه می تواند چشم انداز واضح تری از روزهای آینده ،ترسیم کند.
به هر روی هرچند تهران و واشنگتن به دالیل مختلف ،در اولین مرحله از احیای برجام ،بر
دیدگاههایی آشتی ناپذیر پافشاری کرده اند ،اما می توان امید داشت منافع اجرای توافق
هستهایبرایهمهطرفهایان،سببشودمرحلهفعلی،پشتسرگذاشتهشود.البتهاگربگو
مگوهای غیر سازنده در فضای عمومی ،متوقف و روشی سازنده برای انتقال و فهم مالحظات
همه طرفها طراحی شود.

نماه؛آخرینمهلتترخیصهایموتورسیکلتهایرسوبی
30بهم 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم گفت :مهلت تعیینشده در ترخیص
موتورسیکلتهای رسوبی تا ۳۰بهمنماهبودهو دیگر تمدید نمیشود.
غالمرضا صدفی در گفتگو با خبرنگاران در خصوص ترخیص موتورسیکلتهای
توقیفی از پارکینگ اظهار داشت :در بحث ترخیص ،موتورسیکلتها به دو قسمت
تقسیمشده است ،یک دسته برابر دستورالعملهای واصله قبل از 29اسفندماه سال
98شاملموتورسیکلتهایرسوبیهستند.
رئیسپلیسراهنماییرانندگیاستانقمافزود:برایافرادیکهموتورسیکلتهایشان
در پارکینگ است امتیازاتی ویژه ترخیص در نظر گرفتهشده است و در بحث گواهینامه
به تعهد بسنده میکنیم که در مورد شرایط ترخیص ،اطالعرسانی جامعی انجامشده
است.
وی با بیان اینکه خالفی موتورسیکلتها اگر دو برابر شده به اصل جریمه برمیگردد
ً
و اصل جریمه تقسیط میشود ،تصریح کرد :در بیمهنامه موتورسیکلت نیز صرفا به
یک تعهد بسنده میکنیم و هزینه پارکینگ طبق مصوبه هیئت دولت در سال 1394
محاسبه میشودکه بسیار ناچیز و اندک است.
صدفی ابراز کرد :با توجه به اینکه مهلت تعیینشده در ترخیص موتورسیکلتهای
رسوبی تا  30بهمنماه بوده و دیگر تمدید نمیشود تقاضا داریم تا پایان این طرح،
مالکینومتصرفینکهموتورسیکلتهایشاندرپارکینگاستبهدفاترپلیسبهاضافه
 10مراجعه و نسبت به ترخیص موتورسیکلت اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد :درصورتیکه صاحبان موتورسیکلتهای رسوبی به ترخیص
اقدام نکنند در پایان طرح موتورسیکلتها بهعنوان اموال بالصاحب به ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) یا اموال تملیکی تحویل داده میشود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم با تأکید بر اینکه اگر نام شخص در هنگام
توقیف موتور ،روی قبض پارکینگ نوشته شده بهعنوان متصرف محسوب میشود،
یادآور شد :اگر شخص قبض خود را گم کرده باشد سوابقش در پارکینگموجود است
و میتوانند برای دریافت قبض به پارکینگ مراجعه و نسبت به ترخیص اقدام نمایند.
وی عنوان کرد :از طریق فضای مجازی و صداوسیما بارها موضوع ترخیص
موتورسیکلتها اطالعرسانی شده و در چندین نقطه شهر بنرهای بزرگی را نصب
کردهایم و برای تعداد زیادی از اسامی افرادی که شماره تلفنشان روی قبضهای
پارکینگ نوشته شده نیز از سیستم شمارهگذاری و بر اساس پالک ،پیامک ارسال

کردهایم.
صدفی با اشاره به اینکه اگر افرادی مدارک موتورسیکلت را گم کردهاند باید مراجعه
کرده و اقدامات قانونی را انجام دهند تا اسناد و مدارک موتورسیکلت را بگیرند ،اضافه
کرد :در این زمینه باید با پیمودن مراحل قانونی موضوع را در روزنامه کثیراالنتشار ثبت
کنند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم اظهار داشت :این افراد بعد از ده روز
میتوانند به قسمت شمارهگذاری راهنمایی و رانندگی در مرکز تعویض پالک مراجعه
نمایندوبعدازآنکهموتورسیکلتبازدیدمیشود،اقداماتقانونیبرایصدورمدارکبا
توجهبهاسنادیکهارائهمیدهدانجاممیشودومیتوانندموتورسیکلتهاراترخیص
کنند.
وی در ادامه پیرامون برخی مشکالت در پرداخت عوارض آزاد راهی بهصورت
الکترونیکی تصریح کرد :در این خصوص مراجعاتی در سطح استان به پلیس راهور
داشتهایم که باید از طریق شرکت سپندار که مجری این طرح بوده اقدام شود.
صدفی عنوان کرد :ما بر اساس وظیفه خودمان در راستای حق مردم کوتاهی
نمیکنیم و پیگیر این موضوع هستیم ،شهروندان در جهت پیگیری مشکالت در
پرداخت عوارض از طریق شماره 02163468531با شرکت سپندار تماس بگیرند.
رئیسپلیسراهنماییرانندگیاستانقمدرموردتوقیفموتورسیکلتتصریحکرد:
ما بر اساس قانون در چندین دوره میتوانیم موتورسیکلت را متوقف کنیم اما آنچه در
حال حاضر شرایطی را برای مراعات حال مردم در نظر گرفتهایم ،چون موتورسیکلت
ً
معموال توسط قشر ضعیف جامعه برای ایاب و ذهاب و امرارمعاش مورداستفاده قرار
میگیرد.
وی خاطرنشان کرد :در این زمینه شهرداری یک اتوبوس فرهنگی آموزشی طراحی
کرده است که در داخل اتوبوس مانیتور و صندلی برای نشستن وجود دارد و بهصورت
موقت صاحب موتورسیکلتی که تخلف انجام داده و کاله ایمنی استفاده نکرده در
داخل اتوبوس به مدت نیم ساعت تحت آموزش قرار میگیرد.
صدفی گفت :فرهنگ رانندگی صحیح دارای اهمیت زیادی است ،زیرا
موتورسیکلت ،آسیبپذیری باالیی دارد و بعد از آموزش باید موتورسیکلتسواران از
کاله ایمنی استفاده کنند ،دراینباره بهواسطه اجرای قانون و مقررات امیدوار هستیم
یکتصادفنیزنداشتهباشیم.

جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قم خبرداد:

جذب 6میلیارد تومان اعتبار برای کار جهادی

جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قم
گفت:امسال حدود 6میلیارد تومان اعتبار از دستگاه
های اجرایی برای کار جهادی جذب شد.
سرهنگ داودآبادی در نشست کارگروه های
تخصصی این قرارگاه که با حضور حجت االسالم و
المسلمین اکبری مسئول نمایندگی ولی فقیه در
سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) استان قم برگزار
شد،ضمن عرض تبریک بمناسبت ایام الله چهل و
دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
و فرارسیدن ماه مبارک رجب بیان کرد  :در قرارگاه
پیشرفتوآبادانیوبسیجسازندگی،محرومیتزدایی
را به این صورت تعریف می کنیم که قرار است ما دست
به دست هم دهیم و با استفاده از ظرفیت های ممکن
،باری را از روی دوش انقالب و نظام برداریم .
داود آبادی در ادامه اظهار داشت  :در قرارگاه
پیشرفت و آبادانی سپاه امام علی بن ابیطالب (ع)
استان قم با بهره گیری از ظرفیت سپاه و بسیج و
هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و سرمایه های
انسانی مومن  ،متعهد  ،متخصص و آشنای به کار
که نسبت به مردم احساس مسئولیت عمیقی دارند
،توانسته ایم در جهت رفع محرومیت قدم برداریم و
به این محرومیت زدایی افتخار می کنیم همانطور

که در عرصه عملکرد جهادی در سال جاری در 18
عنوان فعالیت داشته ایم و در سال 99تنها 23میلیارد
و  200میلون تومان پروژه عمرانی داشتیم که در 20
سال گذشته بسیج سازندگی شاهد چنین اقدامی
نبوده است .وی افزود  :همچنین امسال حدود 6
میلیاردتومانسرمایهازدستگاههایاجراییبرایکار
جهادی جذب شد.
 524گروه جهادی در سطح استان قم فعال است
وی تصریح کرد :هم اکنون  524گروه جهادی در
سطح استان وجود دارد که عالوه بر فعالیت در حوزه
عمران و سازندگی  ،در حوزه اشتغال نیز اقداماتی
صورت گرفته که با استفاده از ظرفیت بانک ها 18
میلیارد تومان وام برای ایجاد اشتغال به جوانان ارائه
داده و با این تسهیالت توانستیم برای  454نفر
اشتغال ایجاد کنیم که برای هر اشتغال به تقریب 40
میلون تومان سرمایه صرف شد.
محمود داودآبادی افزود :در دل روستا ها نیز 240
صندوق قرض الحسنه مستقر شد که  8530نفر در
این صندوق ها همیاری می کنند.
وی ادامه داد :در بحث اشتغال  ۲۵میلیارد تومان
وام برای ۵۰۰واحد نیروگاه خورشیدی تخصیص داده
شده است که به ازای هر نیروگاه ۵۰میلیون تومان وام

قرض الحسنه با دوره تنفس تا  ۶ماهه وجود دارد و به
متقاضیانواگذارخواهدشد.
حجت الله زارعی مدیر پروژه دهکده اقتصاد
مقاومتی گفت  :با استفاده از ظرفیت های موجود
در اردوگاه آیت الله بهاء الدینی که  ۳۲۷هکتار زمین
کشاورزی دارد دهکده اقتصاد مقاومتی ایجاد شد و
در این دهکده  34هکتار زمین در حال کشت است
و  50هکتار زمین نیز در شرف آماده سازی برای
کشاورزی داریم .
وی گفت :در موضوع دهکده اقتصادی توانسته ایم
به صورت یک پروژه شاخص در سطح استان مطرح
کنیم که بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی
استان جهت توسعه زیر ساخت آن مبلغ سه میلیارد
تومان سرمایه تخصیص داده شده است .
زارعی اظهار داشت  :عالوه بر کشاورزی و زراعت
دنبال بحث گردشگری نیز در این دهکده هستیم .
زارعی همچنین در ادامه ابراز داشت  :در اردوگاه
آیت الله بهاء الدینی اردوگاه ترک اعتیاد کرامت را نیز
دنبال کرده ایم و در این اردوگاه ترک اعتیاد؛ کارگاه
هایی نظیر سفالگری  ،آهنگری  ،فرش بافی  ،کارگاه
موزاییک سازی  ،فنرزنی و قابلمه سازی راه اندازی
شده و فعال هستند.

مدیرکل آموزشوپرورش استان قم خبرداد:

قمدررتبههشتمبرترینهایالمپیادعلمیکشور

مدیرکل آموزشوپرورش استان قم گفت :در شرایط بحران کرونا استان قم توانست رتبه
هشتم برترینهای المپیاد علمی کشور را از آن خود کند.
به حمیدرضا شیخاالسالم ظهر امروز در دهمین جلسه شورای آموزشوپرورش استان که
در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد اظهار داشت :با توکل به خدا و همت دانش آموزان
قمی و همچنین برنامهریزی منسجم مدیران مدارس و حمایت مسئوالن امسال توانستیم
رتبههای برتر اول تا سوم المپیادهای علمی در رشتههای مختلف را از آن خود کنیم و استان
ٔ
درزمینه ارتقای رتبه برتری المپیاد علمی
حائز رتبه هشتم کشور شود .وی افزود :استان
نیز رتبه برتر کشوری را از خود کرد این در حالی بود که سال گذشته قم رتبه نهم داشت
امسال باهمت و تالش دانش آموزان قمی در سختترین شرایط رتبه هشتم کشور را به
دست آوردیم .به گفته این مسئول؛ معدل کتبی دانش آموزان قمی دانش آموزان قمی 89
درصد در رشتههای مختلف بهدستآمده آنهم در شرایط بحرانی که بیشتر دروس تعطیل
و تنها بهصورت مجازی تدریس میشد ما اکنون  9دانشآموز استان دارای  5مدال برنز و 2
مدال نقره و همچنین  2مدال طالی کشور شدند .وی عنوان کرد :این توفیق بزرگ در سایه
مشورت بادانش آموزان برتر علمی در سالهای گذشته بوده است و توانستیم از ایدههای
آنها بهترین استفاده را ببریم با حمایت آموزشوپرورش و همکاری والدین و مدیران دانش
آموزاناینموفقیتحاصلشدهاست.مدیرکلآموزشوپرورشاستانقمدربخشدیگریاز
سخنان خود با اشاره به همکاری خوب شهرداری و شورای شهر بهویژه غالمرضا جان قربان
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قم بیان کرد :از 28زمین پیگیری شده برای انتقال
سند مالکیت آن به آموزشوپرورش  23زمین در کوتاهترین زمان ممکن فرآیند انتقال آن در
حال بررسی و پیگیری است  23قطعه زمین مدنظر در حال شناسایی اطالعات موردنظر
آنها هستیم امید است مدیران اجرایی برای توسعه فضاهای آموزشی در مناطق پرتراکم
استان نگاه تعاملی داشته باشند .در ادامه این جلسه علی طالبی رئیس اداره استعدادهای
درخشان استان آموزشوپرورش استان قم گفت :در سال  98-99تعداد دانشآموزانی که
در المپیادهای علمی مشارکت داشتند یک هزار و 746دانشآموز از  110واحد آموزشی
ً
که بعضا از واحدهای آموزشی مناطق مختلف هم حضوری چشمگیر داشتند .وی افزود :با
ٔ
توجهبهاینکهرقابتسنگینیبوداستانقمتوانستنخستیناستانیباشدکهدرزمینهارتقا
استان برتر شود و رتبه خود را از نهم به هشتم ارتقا دهد از این تعداد 117دانشآموز به مرحله
دوم المپیاد راه یافتند و سرانجام  9نفر حائز رتبههای برتر شدند قم طی سالهای  91تا 99
ٔ
درزمینهالمپیادهایکشوریداشتهاست.
بهترینعملکرد
مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام علی بن ابی طالب (ع):

پاسداری از انقالب در گرو فعالیت های
جهادیاست

مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام علی بن ابی طالب (ع) با اشاره به آثار و برکات
فعالیت گروه های جهادی گفت :پاسداری از انقالب در گرو فعالیت های جهادی است.
حجتاالسالموالمسلمینسیدحسناکبریدرنشستکارگروههایتخصصیقرارگاه
پیشرفت و آبادانی سپاه استان قم که سالن جلسات نمایندگی ولی فقیه سپاه برگزارشد
اظهار کرد :عمق و عظمت و شعاع کار شما جهادگران بسیار وسیع است و نمی توان آن
را در چارچوبی حصر کرد و پاسداری از انقالب در فعالیتهای شما خالصه شده است.
وی خطاب به روحانیون جهادگر گفت :امروز اتفاق مبارکی رخ داده و دو گروه به هم پیوند
خوردهاند که پاسداران و شما روحانیون جهادگر و انقالبی هستید .پاسداران سبز پوش
سپاه از آرمانهای بزرگ نظام دفاع میکند و ما معتقد هستیم که این انقالب بر گرفته از
انقالب حضرت خاتم االنبیا (ص) و زمینه ساز نظام جهانی امام عصر (عج) است.
وی ضمن اشاره به جایگاه روحانیون جهادگر ادامه داد :شما پیاد ه نظام این انقالب
هستید و وظیفه پاسداری حقیقی همین فعالیتهای شما و خدمت رسانی صادقانه ای
است که به مردم ارائه میکنید .مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام علی بن ابی
طالب (ع) با اشاره به واقعه عاشورا گفت :هنگام دفن بدن سیدالشهدا افرادی که در کنار
ایشان بودند ،دیدند در بدن امام حسین(ع) یک زخم در کتف مبارک نسبت به بقیه زخمها
متفاوت است و امام سجاد فرمودند :علت این زخم آن است که پدرم در دل شب حمل
بار و غذا برای ضعفا مینمود که بنیانگذار کبیر انقالب حضرت امام خمینی(ره) فرمودند
خدمت به محرومین مبارزه با استکبار است .وی اضافه کرد :خدمت صادقانه دو محصول
دارد و آن رزق و اجر کریم است ،کجا می شود این فضا را ایجاد کرد تا از این موهبت
استفاده کرد؟ ولی امروز این فضا برای شما ایجاد شده است ،باید انسان تالش کند و خود
را در مسیر خدمت به خلق قرار دهد تا از برکات معنوی آن استفاده کند.
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 شماره 5217ت و سوم 
دوشنبه -بیستوهفتم بهمن ماه  -1399سال بیس 

وسواس در کرونا؛ چه کارهایی «نکنیم»
سارا آوایی*

یک سال از ورود و آغاز هم هگیری ویروس کرونا گذشت و حاال بسیاری از جنبههای
منفی و البته مثبت آن آشکار شده؛ درباره جنبههای «مثبت» با نگاه به نیمه¬ پر لیوان از
دیدگاه روانشناختی در مطالبی جداگانه خواهیم نوشت ،اما اکنون به «وسواس» بعنوان
یکی از مهمترین عوارض و پیامدهای منفی و زیانبار کرونا میپردازیم.
وسواس فکری یا عملی از دو جنبه با شرایط کرونایی پیوند دارد؛ نخست در تشدید یا
بدترکردن وسواس افرادی که از گذشته با آن درگیر بودهاند؛ دوم ،آغاز آشکار شدن یا بروز
این اختالل در افرادی که پیش از این هیچ سابقهای از وسواس (فکری یا عملی) نداشته
یا بروز نداده بودند.
در  ۱۲ماه گذشته بعد از آمار ابتال و مرگومیر ،احتماال پرتکرارترین شنیدهها ،درباره
شیوهنامههای بهداشتی یا همان پروتکلها و رعایت آن بوده است و در میان آنها از همه
بیشتربهشستوشویدستوضدعفونی.
درهمینمدت،بهجزجنبههایجسمانیوتوصیههایبدنی(یافیزیکی)،توصیههایی
درباره جنبههای روانی ماجرا شده است که احتماال خوانده یا شنیدهاید؛ اما با جدی
شدن شیوع و گسترش اختالالت روانی و اختالفات میان فردی در این روزها ،وقت آن
رسیده که تمرکزمان را بگذاریم به آنچه نباید کنیم؛ نیاید بگوییم یا بطورکلی نباید انجام
دهیم؛ این «نباید»ها در سه دسته¬ (کلی ،برای اطرافیان و و مبتالیان) ارائه شده است:
.۱باآمارهایغیرمستند،نگراننشوید
پیش از ارائه برخی راهکارها و پیشنهادهای عملی ساده و کاربردی ،الزم است توجه
کنیمکههنوزآمارمستندوقابلاستنادیدربارهافزایشمعنیداروسواسیهادریکسال
گذشته منتشر نشده است؛ پس بیهوده نگران نشوید و اضطرابی اضافه بر اضطرابهای
دیگر،برخودآوارنکنید؛نهدربارهوسواسنهدیگراختالالتمانندافسردگی،پرخاشگری
حداقل در کشور ما آمار علمی وجود ندارد؛ پس خود را درگیر آه و ناله اغراقآمیز رسانهها
نکنید.
 .۲درباره ابتال به وسواس ،اشتباه نکنید
کرونا ممکن است باعث بروز اضطراب بیمارگونه یا وسواس فکری_عملی شود؛ اما این
اتفاق در کسانی رخ میدهد که به نوعی زمینه قبلی(مانند زمینه ژنتیکی) آن را داشته و
یا باعث تشدید بیماری آنها شده باشد؛ پس بیهوده با هر مطلب یا شنیدهای ،به اشتباه
گمان نکنید که افراد به راحتی دچار وسواس شده و حتی درمان هم نخواهند شد!
.۳برچسبنزنید
اگر در اطرافیان یا نزدیکان خود تغییر رفتار یا افکار دیدید فورا به او برچسب وسواسی،
افسرده ،مضطرب و بیمار نزنید؛ توجه داشته باشید شما پزشک یا روانشناس نیستید و
احتماال معیارهای اصلی و علمی تشخیص یک بیماری مانند وسواس را نمیدانید؛ پس
خود و دیگران را بیهوده نگران و آزرده خاطر نکنید.
 .۴هر نگرانی را با بیماری اشتباه نگیرید
باور کنید هرگونه زیاد شستن دستها ،ظروف ،سطوح ،لباسها و  ...به معنی وسواس
نیست! معلوم است که با بمباران خبری رسانهها درباره خطرات ویروس کرونا و همهگیری
آن ،انسانها نگران میشوند و تالش میکنند بیشتر رعایت کنند؛ پس هر احتیاط یا
رعایتی به معنای افراط یا اختالل وسواس به معنای علمی آن نیست.
.۵بدونتخصص،تشخیصگذارینکنید
حتی اگر اهل گوگل کردن و جستوجو (سرچ) مطالب ریز و درشت درباره وسواس
هستید ،صالحیت مبتال دانستن دیگران یا حتی خود به بیماری را ندارید؛ توجه کنید
حجمزیادیازمطالبونوشتههایآنالین،نهتنهاقابلاعتمادنیستند،بلکهکامالاشتباه
و غیرعلمیاند؛ پس با مرور چند مطالب در اینستاگرام و سایتها ،خود را مرجع تشخیص
و احتماال درمان وسواس ندانید.
.۶قضاوتنادرستنکنید
توجه کنید که وسواس ( )OCDبه عنوان یک اختالل روانی در منابع معتبر روانپزشکی،
به تازگی از دسته بیماریهای اضطرابی جدا شده و درباره منشا و زمینه ها و علل ابتال
به آن نظریات جدیدی مطرح شده است؛ هرگز بدون مشورت با روانشناس یا روانپزشک
درباره رفتار خود یا دیگران قضاوت قطعی نکنید.
 .۷به رمالها و سودجویان توجه نکنید
خوشبختانه برای انواع وسواسهای فکری و عملی ،درمانهای مفید یا روشهای
کنترلی موثری ابداع یا آزمایش شده است که در کشور ما نیز از آنها استفاده میشود؛
خود را گرفتار رمالها و سودجویانی نکنید که درمان وسواس را بسیار بسیار سخت یا
حتی غیرممکن میدانند؛ کافی است یک جستوجوی ساده کنید تا متوجه شوید چه
راهکارهای دارویی ،غیردارویی و یا ترکیبی برای وسواس وجود دارد؛ به قول و سخن هر
غیرکارشناسیاطمیناننکنید.
 .۸نصیحت و مالمت نکنید
اگر کسی از اطرافیان شما ،با تشخیص «قطعی» و «حتمی» وسواس از سوی متخصص
مواجه شد؛ بدترین کار ممکن این است که او را نصیحت کنید که دست از وسواس بردارد؛
باور کنید اگر موضوع به این سادگی بود ،این همه دانشگاه و مرکز علمی برای درمان
وسواس در دنیا افتتاح نشده بود؛ پس هیچکدام از کارهای نصیحت ،مذمت ،مالمت،
قضاوت و دخالت را نکنید؛ تنها چیزی که الزم است انجام دهید حمایت عاطفی و تشویق
به پیگیری درمان است و بس.
 .۹زانوی غم بغل نگیرید
وسواس اگرچه در زمره بیماریهای «دشوار-درمان» است ،اما هزاران بیمار وسواسی
در جهان تا کنون به طور قطعی یا نسبی درمان شدهاند یا وسواس آنها کنترل شده؛
بهگونهای که مانع مهمی در راه زندگی روزمره فرد نباشد؛ پس اگر سالهای طوالنی درگیر
وسواس هستید و هرگز به طور اصولی درمان را پیگیری نکردهاید ،زانوی غم بغل نگیرید و
افکار یاس آلود را روانه¬ «روان» خود و نزدیکان نکنید.
 .۱۰سرخود پیش روانپزشک نروید
برای هر بیماری یا بدحالی روانی بویژه وسواس ،ابتدا به روانشناس یا مشاور مراجعه
کنید و اگر او تشخیص داد که نیاز به دارو دارید پیش روانپزشک بروید؛ در نظامهای ارجاع
استاندارد در کشورهای توسعه یافته ،فرد با عالئم بدحالی روانی ،ابتدا به مددکار ،مشاور و
روانشناس مراجعه میکند و سپس اگر نیاز به دارو داشت ،به روانپزشک معرفی میشود؛
پس پیش از آنکه الزم باشد بیهوده خودتان را به دارو نبندید.
.۱۱اگر از سوی متخصص ،تشخیص وسواس دریافت کردهاید:
_ خود را درگیر حرف دیگران و نوشتههای غیرعلمی فضای وب نکنید.
_ اخبار استرسآور مثال درباره کرونا را «وسواس گونه» دنبال نکنید.
_ وسواس به خودی خود بر استرس(اضطراب) میافزاید؛ پس دیگر به آینده نامعلوم،
احتمالهای نامشخص ،زمان دریافت واکسن ،همهگیری بیشتر ویروس و از این دست
افکار مبهم اجازه ندهید ذهنتان را درگیر کند.
_ بسیاری از بیماریهای روانی مانند وسواس و افسردگی ،زمینه ارثی و ژنتیکی یا
محیطی دارند؛ خود را مقصر یا گناهکار ابتال به آن ندانید.
_ برخی وسواسیها ،در کمک گرفتن از دیگران نیز دچار وسواس هستند؛ اگر چنین
حالتی دارید ،به هر شیوه ممکن حتی برای کوتاه مدت و مقطعی از کمک افراد معتمد
سزا بگذرد.
استفاده کنید تا این ایام دشوار استر 
_ اگر برای شما دارو تجویز شد ،فکر نکنید همه آنها مضر ،خوابآور ،اعتیادآور و حتی
خطرناکاند؛ علم پزشکی بسیار پیشرفت کرده؛ در مقابل دارو مقاومت غیرمنطقی یا
مصرف و قطع خودسرانه آن را هرگز امتحان نکنید؛ فراموش نکنید عوارض و زیانهای
درمان نکردن ،بسیار بیشتر از مصرف داروست.
*روانشناس

اشرفبروجردی:

اصالحطلبانبامانعتراشیهایزیادی
مواجههستند

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با بیان اینکه بعید است که کاندیدای خانم از
جانب اصالح طلبان معرفی شود ،گفت :تفکر اصالحطلبی در طول سالیان گذشته با
مانعتراشیهای زیادی مواجه و به همین دلیل از امکان تاثیرگذاری محروم شده است.
این تحدیدها در شرایطی است که تجربه تاریخی نشان میدهد  ،اصالحطلبان با مدیریت
آشنایی الزم را دارند و میتوانند کشور را از این بزنگاه نجات دهند.
اشرف بروجردی در گفتوگو با ایلنا در خصوص آخرین فعالیت اصالح طلبان برای
انتخابات ریاست جمهوری  ،۱۴۰۰اظهار کرد :جلسات به صورت مستمر تشکیل
میشود و موضوع از زوایای مختلف مورد بحث قرار میگیرد و گزینهها ارزیابی میشود.
همچنین در خصوص برنامههایی که اصالحطلبان باید داشته باشند نیز بحثهایی
صورت گرفته است .وی بیان کرد :فعالیت نقش آفرینان و سیاسیون اصالح طلب ادامه
توگوهایمستمریصورتمیگیردیعنیهیچروزیدرهفتهنیستکهجمعی
داردوگف 
شکل نگیرد و بحثی دنبال نشود .بروجردی اضافه کرد :به نظر من اصالح طلبان برای
بحث و معرفی گزینهها زمان از دست ندادهاند اما برای رسیدن به یک گزینه مالحظاتی
دارند که ترجیح میدهند در حال حاضر این اخبار را بازگو نکنند.



رییس جمهوری :

وقفه در تصویب بودجه به معیشت مردم آسیب میزند

رییس جمهوری با بیان اینکه نباید اجازه داد موضوع مهمی مثل بودجه کشور
درگیر مناقشات و مباحث بیثمر شود ،گفت :هر وقفهای در تصویب بودجه کشور
میتواند به کلیت اقتصاد و از آن مهمتر معیشت و زندگی مردم آسیب وارد کند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم والمسلمین
حسن روحانی در دویست و سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت،
گفت :اصالحیه الیحه بودجه بر اساس شرایط و مقتضیات کنونی کشور و با
رویکرد همگرایی و همچنین با تکیه بر دیدگاه کارشناسان و متخصصان خبره
کشور تهیه و تدوین شده است ،لذا هرگونه سیاستزدگی میتواند به روند توسعه
کشور و حقوق مردم آسیب برساند.
براساس این گزارش در آغاز این نشست ،اصالحات الیحه بودجه سال ۱۴۰۰
کل کشور برای ارائه به مجلس شورای اسالمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت
و بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه اصالحات بودجه
در منابع و مصارف با حفظ منطق و شاکله کلی الیحه بودجه انجام شده است.
بر این اساس تامین کاالهای اساسی و ضروری مردم با ارز ترجیحی و همچنین
منابع الزم برای حوزههای توسعه ای کشور ،مورد توجه قرار گرفت.
رییس جمهور ی پس از ارائه این گزارش ،با تاکید بر ضرورت تصویب هر چه
سریعترالیحهبودجهگفت:موضوعمهمیمثلبودجهکشورنبایدبگذاریمدرگیر
مناقشات و مباحث بیثمر شود و با همگرایی و اجماع سازی پیام ثبات و رشد به
اقتصادبدهیم.
روحانی با بیان اینکه اقتضای وضعیت اقتصادی امروز کشور و در عین حال
انتظارات مردم از دولت ،ایجاد آرامش و ریلگذاری صحیح مسیر آینده اقتصاد
است ،اظهار داشت :باید همه توجه کنیم که هر وقفهای در تصویب بودجه کشور
می تواند به کلیت اقتصاد و از آن مهمتر معیشت و زندگی مردم آسیب وارد کند.
در این جلسه با توجه به تحوالت بین المللی و تغییرات احتمالی در تعامالت
جهانی و تاثیرات آن بر وضعیت اقتصادی کشور ،انتظارات عمومی ،به ویژه در بازار

سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که رییس جمهوری در این رابطه گفت:
جامعهبامشاهدهشکستدشمندرجنگتحمیلیاقتصادیودرآستانهپیروزی
ملت ،در انتظار بهره گیری از ثمرات مقاومت خود قرار دارد.
روحانی با بیان اینکه تکانهها و تنشهای غیراقتصادی در اقتصاد اثرگذار شده
است،اظهارکرد:شایستهاستهمهمسئوالندر تمامیقوایکشور،درکنشها
و اظهارات خود نهایت مراقبت و دقت را به عمل آورند تا مبادا شرایطی خالف
انتظار عمومی شکل بگیرد که موجب اثرات منفی در جامعه شود.
رییس دولت تدبیر و امید تاکید کرد :دولت تا روز آخر خدمت خود ،حراست
از معیشت مردم را وظیفه نخست خود میداند و تامین کاالهای اساسی با نرخ
ترجیحی ،سیاست قطعی دولت تا پایان خواهد بود.

احمدیبیغشعضوکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلس:

چرا سفر معمولی رییس مجلس به روسیه به درستی مدیریت نشد؟
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس در انتقاد به حاشیههای سفر رییسمجلس
به روسیه ،گفت :با وجود این همه مشاور و دستیار
«مدعیالتیم»عریضوطویلتشریفاترییسمجلس،
چرا یک سفر رسمی و معمولی نباید به درستی راهبری
و مدیریت شود که این همه جنجال به پا کند.
محمود احمدی بیغش در نطق میان دستور خود
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس افزود :نکته دیگر
سادهانگاری نسبت به روسیه و آداب بسیار سخت و
پیچیده رسمی در ساختار حاکمیت این کشور است.
در قصور مسووالن سفارت ایران در روسیه متاسفانه تیم
غیرحرفهای برنامهریز مجلس ،مورد توجه قرار نگرفته و
منجر به این حد از حرف و حدیث برای مجلس شده
است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس ،گفت :آقای قالیباف در کشور خودمان به
دلیل مبتال شدن به کرونا رییسجمهوری روحانی به
جنابعالی برای تشکیل جلسه و نشست سران قوا وقت
نداد و آن نشست را کنسل کرد .حال شما انتظار دارید
پوتین که از حرفهایترین و مرموزترین سیاستمداران
دنیاست بدون اطمینان از سالمت کرونایی شما و
هیاتهمراهباجنابعالیمالقاتکند.
احمدی بیغش ادامه داد :آیا بهتر نیست در حجم،
کمیت ،کیفیت و مشاوران و دستیاران و برنامهریزان
دفتر خودتان تجدیدنظر اساسی کرده و اندکی هم
برای انتخاب،نمایندگان مجلس رابه حساببیاورید.
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود :در کنار
هیاهوی ویروس کرونا و تبعات جبرانناپذیر آن در

جامعه بشری و به ویژه مردم در رنج ایران عزیز ،در
روزهای اخیر شاهد چند رویداد مهم بودیم عالوه بر
گوشزد کردن غفلت دائمی سیاستگذاران داخلی
و خارجی از دولت گرفته تا مجلس و دیگر نهادهای
تصمیمساز ،اکثر آنان استخوان الی زخم دیگری برای
ایران بوده است.
نماینده مردم شازند در مجلس افزود :به عنوان
عضوی از جامعه بزرگ کشور حداقل وظیفه نمایندگی
خود میدانم که این موضوع را از طریق تریبون ب ه انزوا
رفته مجلس فریاد کنم؛ موضوع نخست اینکه خبر
تاسف بار وزارت دادگستری ایاالت متحده در سرقت
یک میلیون بشکه سوخت از نفتکشهای ایرانی و
فروش آن و همه تاسف بارتر صرف عواید آن برای
قربانیانتروریسمبود.
بیغش تصریح کرد :نیروهای قدرتمند و غیرتمند
نظامی ایران به تالفی این دزدی ذاتی دولتمردان فاسد
آمریکا ،هرچه سریعتر به ارزش دزدی صورت گرفته از
محمول ه نفتی ایران ،انبار آمریکا در خلیج فارس توقیف
و با رای دادگاههای ایران به مصادره بگذارند که البته
اگر مدعیان دستگاه عدلیه در کنار مأموریت قضایی و
غیرقضاییمسائلمهموحیاتیبرایشاناهمیتداشته
باشد.
آشفتگیوعصبانیتاردوگاهغربیهاازسفر
هیاتپارلمانیبهروسیه
همچنین،مجتبیذوالنوریرییسکمیسیونامنیت
مای و سیاست خارجی مجلس در راستای اعمال ماده
 ۷۵آئین نامه داخلی مجلس در پاسخ به اظهارات
احمدی بیغش ،گفت :سفر هیات پارلمانی کشورمان

به روسیه موجب آشفتگی و عصبانیت اردوگاه غربیها
به ویژه آمریکاییها و هم پیمانانشان شد که دلیلی بر
درست بودن و موفقیت آمیز بودن این سفر است.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :فعال بودن یا
غیرفعالبودنیککمیسیونبستگیبهفعالیتیاعدم
فعالیت اعضای آن دارد؛ ای کاش آقای احمدی بیغش
مطرح می کرد کدام طرح یا تقاضا را در کمیسیون
مطرح کرده که مورد توجه قرار نگرفته است.
ذوالنوری ادامه داد :کمیسیون همواره به وظایف
خودش در زمان مقتضی عمل کرده اما اگر دولتمردان
پاسخی ارائه نکرده اند یا به وظایفشان جامه عمل
نپوشاندند مطابق قانون با آنها برخورد شده است.
وی افزود :به عنوان مثال وقتی دولت در اجرای قانون
بودجه  ۸۰درصد انحراف دارد یا وزیر به وظایفش عمل
نمیکندمتعاقبابرایپاسخگوییاحضارمیشوند.
ذوالنوری گفت :در این بین اگر کمیسیون در
وظایفش کوتاهی کند نمایندگان چه راهی برای
پیگیری امورشان دارند؛ همه نمایندگان جزیی از کل
هستند بنابراین ای کاش آقای احمدی بیغش به جای
طرح موضوعات ناروا ،گزارش کار خودش را ارائه می
کرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی اضافه
کرد :نمایندگان حق طرح سوال ،تحقیق و تفحص و
استیضاح دارند لذا وی باید مطرح میکرد تاکنون چه
مطالبه ای را در راستای وظایف نمایندگی از وزارتخانه
ها پیگیری کرده است؛ باید در گفت وگوهایمان
منصفانهترصحبتکنیم.

دبیرمجمعتشخیصمصلحت:

بهترین موقعیت برایجهش کارآفرینان فراهم است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام زمان کنونی را بهترین موقعیت برای
جهش کارآفرینان توصیف و بیان کرد :هیچگاه دولتهای ایران مثل این دوره
به کارآفرینان محتاج نشده بود زیرا بخاطر تحریمهای ظالمانه اتکای دولت به
درآمدهای نفتی بطور ناخواسته کم شده است.
محسن رضایی روز یکشنبه در جمع اعضای مجمع خیرین کارآفرین خراسان
رضوی در مشهد ،کارآفرینی را با تشخیص ،تولید و خلق فرصتها در ارتباط ذکر
و بیان کرد :باید نوآوری ،خالقیت و فرصتهایی را که در بازار وجود دارد تشخیص
دهیم تا موفق شویم .شناخت بازارها و نوآوری در فناوری و ارائه محصول مرتبط
با ارزشآفرینی کارآفرینان است زیرا مهارت الزم است اما کافی نیست.
وی بر اهمیت تربیت کارآفرینان نیز تاکید و بیان کرد :اگر بتوان مدیران
ارزشآفرین که فرصتهای بازار را به نفع اقتصاد ملی تشخیص میدهند پیدا
نمود ،این امکان وجود دارد تا در شرایط تحریم اقتصادی بازارهای جدیدی را
یافت .دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود :اکنون بازار داخل و منطقه
آسیای جنوب غربی تشنه کاالهای ساخت ایران است .نباید برای تولید و ارائه
محصوالت ایرانی تردید کرد زیرا به واسطه تحریمهای ظالمانه بازار داخل و
منطقه نیازمند کاالهای ایرانی میباشد اما از این فرصت استفاده نشده است.
وی ادامه داد :موضوع کارآفرینی در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مورد
تاکید محوری قرار گرفته لذا دولت باید با همه توان مسیر را برای فعالیت
کارآفرینان باز کند و کارآفرینان هم به این موضوع به چشم یک جهاد نگاه کنند و
نقش موثر خود را با کشف انسانهای ارزشآفرین ایفا نمایند.
رضایی گفت :امروز کشور ما در یک جبهه اقتصادی و نبرد سخت اما بیصدا

قرار دارد .گرچه صدای انفجاری این نبرد شنیده نمیشود اما آثار آن در خیابانها
و خانههای مردم دیده میشود لذا تشکلهای خیریه که مستقل از دولت هستید
میتوانند از ظرفیت خود در جهت اشتغالآفرینی و جهش تولید اقتصادی
استفادهنمایند.
وی کارآفرینی را امری بسیار مهم توصیف و بیان کرد :ایجاد کسب و کار
و فراهم شدن محصول در محیط رقابتی و تنوع کسب و کارها به چهار عامل
فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و حقوقی ارتباط بسیاری دارد و کارآفرینها سرباز
اقتصادملیهستید.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود :نبرد اقتصادی از ضعف ما شروع
شد و همانند زمان جنگ تحمیلی که با حمله ارتش عراق آغاز شد و ما بواسطه
بی نظمی و آشفتگی در نیروهای سیاسی و نظامی دچار خسارت شدیم،
این بار هم با مطالعه دشمن و مشاهده اینکه اقتصاد ایران دچار ضعف است،
تحریمهایظالمانهبرماتحمیلشدهاست.
وی ادامه داد :بر اساس تحریمها از فروش نفت ایران جلوگیری ،صادرات و
واردات را محدود کرده و به بانکها و شرکتهای بینالمللی فشار آوردهاند با کشور
ما همکاری نکنند تا به تضعیف نظام از درون منجر شود اما مردم با هوشیاری
از نظام دفاع کردند .رضایی گفت :ای کاش از فرصت پیش آمده برای اصالح
نقاط آسیب پذیر کشور استفاده میکردیم و همانند اقتداری را که در زمان دفاع
مقدس به دست آوردیم در اقتصاد هم پیدا میکردیم .همانند زمان جنگ که
توانستیمخرمشهرراآزادکنیمکهنشانگرایجادالگویبومیاقتداردفاعیبرای
کل ایران است.

نمایندهقمدرمجلس:

گره برجام فقط با رفع تحریم باز خواهد شد

نماینده قم در مجلس درباره قانون اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها ،گفت :گره برجام فقط با رفع تحریم
باز خواهد شد و غربیها بحنبند چون ایران اسفندماه با
پروتکل الحاقی خداحافظی کرده و ناظران باید از کشور
خارجشوند
علیرضا زاکانی در جلسه علنی یکشنبه با تشکر از ملت
ایران بهدلیل حضور در راهپیمایی ۲۲بهمن ،گفت :سفر
ریاست مجلس به روسیه و تقدیم پیام رهبری و همچنین
سفر رییس دستگاه قضا به عراق حاوی این نکته است
که همه دنیا غرب نیست و همه غرب هم آمریکا نیست.
دوران جدید انقالب در شرایطی آغاز شده که نگاه به
شرق و همسایگان یک اولویت قطعی است بی شک
شرایط ما در عرصه جهانی و نقش ملت ایران بر سازندگی
آن یک اولویت خاص را برایمان هموار کرده است.
نماینده مردم قم با اشاره به سفر روسای قوه قضاییه و
مقننه گفت :ما باید با خودباوری و ابتکار عمل بتوانیم
معادالت قدرت در سطح جهان را تغییر دهیم و شرایط
را به سویی ببریم که جهان آینده نقش فزاینده ایران

اسالمی را پر رنگ تر ببیند.
زاکانی در مورد سند برجام و چالشهای بین ایران و
آمریکا گفت :برجام سندی است که جز به رفع تحریمها
باقی نخواهد ماند .همان گونه که دوره «بزن و دررو» تمام
شده و تحمیل ننگ نامه و تحمیق ملتها تمام شده است
و برای ایران اسالمی دیگر تکرار نخواهد شد .رهبری
هوشمند و فرزانه ،ملتی آگاه و در صحنه و نخبگانی
شجاع و مبتکر شرایطی را برای ما فراهم کرده که آن
ننگ نامه که توسط دشمنان اجرا می شد در مسیر الغا
هستند.
وی با اشاره به مصوبه مجلس در مورد «اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» گفت:
مجلس در راس امور است اگر آمریکا ،انگلیس ،فرانسه
و آلمان نجنبند ،ایران اسفندماه با پروتکل الحاقی
خداحافظی کرده و ناظران  NPTباید از کشور خارج
شوند.
عضو کمیسیون اصل نود افزود :گره برجام فقط با
رفع تحریم باز خواهد شد و مجلس میدان عمل را برای

مسووالن باز خواهد کرد .پروتکل الحاقی به معاهده منع
گسترش سالحهای هستهای سندی است که به منظور
تقویت کارایی سیستم پادمان در راستای مشارکت در
اهداف منع گسترش هستهای جهانی ،برای کشورهایی
که دارای موافقتنامه پادمان با آژانس بینالمللی انرژی
اتمی هستند ،طراحی شده است .کشورهای عضو
آژانس باید این پروتکل را به عنوان ضمیمه توافق جامع
پادمان میپذیرفتند .زاکانی در مورد طرح شفافیت آرای
نمایندگان گفت :مجلس اصالحات را از خودش شروع
کرده است تعارض منافع ،عدم شفافیت و رانت سه
ویژگی است که به کشور آسیب میزند اگر طرح شفافیت
مجلس با کمبود سه رای تصویب نشد مجددا توسط
نمایندگان امضا شده است و با ماده  ۱۳۰در دستور
کار صحن قرار خواهد گرفت .مجلس به شفافیت قائل
است و بخش عمده ای از مخالفان معتقد بودند شفافیت
موجود در طرح ارائه شده کافی نیست دو نفر از مخالفان
سخنران نیز به این ماجرا اذعان داشتند ما به مردم قول
می دهیم که در این مسیر کوتاهی نکنیم.

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره:

صدا وسیما بجای پمپاژ غم
امید به جامعه تزریق کند

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره از صدا وسیما خواست در این شرایط
بحرانی از تزریق غم به بدنه جامعه به ویژه برای کودکان و نوجوانان خودداری شود
و امید و تابآوری را در جامعه افزایش دهد.
محمد حاتمی در همایش بین المللی روان شناسی مدرسه افزود :به همین
دلیل مجریان صدا وسیما کار حساسی برعهده دارند .در برنامه های ورزشی روی
آنتن زنده گریه کردن برای عزیزی که از دست رفته و بسیار برای ما با اهمیت بوده،
کار معقولی نیست زیرا رسانه متعلق به همه است و شخصی نیست.
وی تصریح کرد :درگذشت فردی را برجسته و گریه کردن و تزریق غم از طریق
آنتن تلویزیون کار صحیحی نیست .همچنین چرا باید در سینما پنج قهرمان پنج
فیلمسینماییجشنوارهفجرخودکشیکنند؟
رئیسسازماننظامروانشناسیومشاورهخاطرنشانکرد:بیشترینمخاطبان
صدا و سیما و سینما ،کودکان و نوجوانان هستند .هنوز قدرت پردازش شناختی
کودکان و نوجوانان به حدی نیست که بتوانند این موضوعات را حل کنند .به
همین دلیل آنها با برنامه های صدا وسیما و سینما همسان سازی میکنند و
نتیجه آن کاهش نرخ امید در جامعه ،افسردگی و خدای نکرده خودکشی خواهد
بود .حاتمی بیان کرد :ادامه این وضعیت ،سازمان نظام روان شناسی و مشاوره را
بر آن می دارد که مستقیما ورود کند و جلوی پخش این گونه برنامه ها را بگیرد و
تقاضایتوقفکند.
رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در بخش دیگری از سخنان خود
اظهارداشت:مدارستعطیلهستندواینوضعیتشرایطنامناسبیبرایرشدو
تحول اجتماعی ،شناختی ،جسمی کودکان و نوجوانان ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد :در بستر فعالیت های جمعی ،حضوری ،مدرسه ،همساالن
و ارتباط معلم و شاگرد ،هویت نوجوانان شکل می گیرد و رشد اجتماعی محقق
می شود.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ادامه داد :برای شرایط قرنطینه از
طریق شبکه شاد روان شناسان و مشاوران برای خانواده ها و معلمان بسته های
آموزشی تهیه کنند و به آنها مشورت های الزم را بدهند تا ما از این مرحله عبور
کنیم.
وی با بیان اینکه سن  ۶تا  ۱۸سال ،سن ورود به مدرسه و اجتماعی شدن و
هویت یابی است ،تأکید کرد :این امر در قرنطینه خانگی میسر نخواهد شد .از
این جهت باید با کمک روان شناسان و مشاوران جایگزین های مناسبی برای
کودکان و نوجوانان ایجاد کنیم .آموزش و پرورش باید با آغوش باز از سرمایه
اجتماعی روان شناسان و مشاوران استفاده کند.
حاتمی در بخشی دیگر از صحبتهای خود با اشاره به اهمیت بسزای نقش
رسانه ها در پر کردن خالء مدرسه خاطرنشان کرد :صدا و سیما باید برنامههایی
را در راستای آموزش و باال بردن امید در جامعه ،در دستور کار خود قرار دهد.
نماینده رودسر در نطق میان دستور:

بدون در نظر گرفتن مصلحت
بافسادمقابلهکنیم

نماینده رودسر در مجلس شورای اسالمی مبارزه با فساد را از موضوعات حیاتی
در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور ذکر کرد و گفت :باید با فساد اقتصادی و
اداری بدون در نظر گرفتن مصلحتهای فساد انگیز مقابله شود.
«محمد صفری ملک میان» در نشست علنی یکشنبه مجلس در نطق میان
دستور خود خطاب به نمایندگان ،گفت :ما در ویترین نظام اسالمی قرار گرفتهایم
که باید جای پاکان و مردان پاک باشد.نظامی که برای برپایی آن هزینهها شده
است ،قرار نیست هر چند وقت هزینه دیگر بر آن بار کنیم .این نظام و انقالب
با پشتوانه عظیم مردمی و سرمایه ای چون امامین انقالب و مدد الهی امام عصر
(عج) در حال پیشرفت است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار داشت :یکی از موضوعات
حیاتیواساسیدرعرصهسیاسیواجتماعیکشورمبارزهبافساداست،یعنیبا
فساداقتصادیواداری،ذیلهرلواییکهباشدبدوندرنظرگرفتنمصلحتهای
فسادانگیزبایدمقابلهشود.
صفری ملک میان بیان کرد :این مجلس که سنگینی صفت حمیده «انقالبی و
والیی» را بر دوش خود حس میکند باید از خود شروع کند ،گاهی فساد از خلق و
خو ،سیاق رفتاری و زندگانی یک فرد مشاهده میشود اگر بمانیم تا مصداق یابد،
ریشه بدواند ،شاخ و برگ بزند راه را برای ما سد میکند که آن زمان باید هزینه و
طاقت مضاعف صرف مقابله با آن کرد.
وی با بیان اینکه عدالت خواهی حرف نویی نیست ،گفت :حال که هستیم
و رفتارهای غلط را میبینیم چرا اقدام نمیکنیم ،چرا اگر خود نمیتوانیم مانع
تالش دیگران می شویم؟ چرا جوانانی که حسرت شعار انقالبی را در قاب رفتار ما
مشاهدهمیکنندبدناممیکنیم.
رییسکمیسیوناقتصادیمجلس:

میزان خسارت پرداختی به مردم برای
تصادفاتافزایشمییابد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از تصویب کلیات الیحه
اصالحی قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث خبر داد که بر
اساس آن میزان خسارتهای پرداختی به مردم برای تصادفات افزایش مییابد.
«محمدرضاپور ابراهیمی داورانی»در تشریح نشست روز یکشنبه کمیسیون
اقتصادی مجلس به خبرنگاران گفت :الیحه اصالحی ماده ( )۸قانون بیمه
اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در
کمیسیون بررسی و تصویب شد که بر اساس آن میزان خسارتهای پرداختی به
مردم برای تصادفات افزایش مییابد.
رییس کمیسیون اقتصادی همچنین از تصویب طرح اصالح قانون اتاق
بازرگانی خبر داد و گفت :براساس این مصوبه مقرر شد کمیتهای تخصصی
متشکلازنمایندگانمرکزپژوهشهایمجلس،مرکزپژوهشهایاتاقبازرگانی،
کمیتهبازرگانیکمیسیوناقتصادیونمایندگانوزارتصمتو...موادومحتوای
این طرح را بررسی کنند.
نماینده مردم کرمان در مجلس افزود :کلیات طرح اصالح قانون اتاق بازرگانی
به منظور ارتقای توانمندیهای بخش خصوصی و رفع ضعفهای موجود در
کمیسیون اقتصادی تصویب و مقرر شد جزییات آن نیز ظرف مدت ۳ماه بررسی
و ابتدای سال ۱۴۰۰کمیسیون اقتصادی به آن رسیدگی کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :رایگیری
درباره الیحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری -صنعتی انزلی اعاده شده از
شوراینگهبانسومیندستورکارکمیسیوناقتصادیبودکهمراعاماندتاگزارش
کمیسیون در چارچوب ایرادات شورا تدوین شود.
فرمانده نیروی زمینی ارتش خبر داد:

آزمایشموشکهوشمند۳۰۰کیلومترینزاجا
فرماندهنیرویزمینیارتشازآزمایشموشکهوشمند ۳۰۰کیلومترینیروی
زمینی ارتش در یکی از مناطق کشور خبر داد.
امیر سرتیپ کیومرث حیدری در حاشیه دومین جشنواره ملی ایده پردازی
شهید نامجو نزاجا که صبح یکشنبه در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد ،با
اشاره به توانمندی نیروی زمینی ارتش در حوزه توپخانه ،راکت اندازها و راکتها
به خبرنگاران اظهار داشت :هماکنون که با شما صحبت میکنم یگان موشکی
نزاجا در یکی از مناطق کشور در حال تست موشک با برد ۳۰۰کیلومتر هستند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود :این موشک در رده برد متوسط نزاجا است که
امروز به لحاظ دقت و قدرت ،اندازهگیری میشود.

سالمت 3

 شماره 5217ت و سوم 
دوشنبه -بیستوهفتم بهمن ماه  -1399سال بیس 

آیا سیر کهنه میتواند احتمال ابتال به سرماخوردگی و ویروسهای تنفسی را کاهش دهد؟

سیر کهنه ،ایمنی بدن و سرماخوردگی

سیر کهنه میتواند سیستم ایمنی را تا حدی تقویت کند .شواهدی علمی مبنی
بر این وجود ندارد که سیر بتواند جلوی سرماخوردگی و عفونتهای تنفسی را بگیرد
ً
اما میتواند طول مدت این بیماریها را کاهش دهد .ضمنا ،سیر کهنه دارای فواید
دیگری برای سالمتی نیز هست.
سیر عطر و طعمی قوی دارد و میتواند مزهی بینظیری به خیلی از غذاها بدهد.
سیر عالوه بر عطر و بویی که دارد ،فواید قابل توجهی برای سالمتی نیز دارد و این
مسئله در پژوهشهای متنوعی نشان داده شده است .این فواید چه هستند؟
ً
مطالعات نشان میدهند ترکیبات سولفور موجود در سیر ،خصوصا آلیسین ،میتواند
احتمال بیماریهای قلبی و عروقی را به لطف تأثیرات ضدپالکتی و در نتیجه کاهش
احتمالتشکیللختهخونوهمچنینکاهشکلسترول LDLپایینبیاورد.
برخی پژوهشها نیز نشان دادهاند ترکیبات موجود در سیر خواص ضد سرطانی
ً
دارند .این خاصیت سیر بیشتر مربوط به سرطانهای سیستم گوارش میشود .مثال
مطالعات نشان دادند افرادی که زیاد سیر مصرف میکردند ،ریسک سرطان کولون
و معده را کاهش داده بودند .همهی اینها از جهت سالمتی مهم و قابل توجهاند،
اما نوع دیگری از سیر به نام سیر کهنه وجود دارد که آن نیز فوایدی برای سالمتی
دارد.برخیتحقیقاتنشاندادهاندسیرکهنهمیتوانداحتمالابتالبهسرماخوردگی
و دیگر ویروسهای سیستم تنفسی فوقانی را کاهش دهد.
سیرکهنهچیست؟
سیر کهنه همانطور که از اسمش پیداست ،سیری است که تازه نیست و کهنه شده
است.برخیازترکیباتسولفوراینگیاهتند،طیفرایندکهنهشدن،بهترکیباتیتبدیل
میشود که ثابتتر بوده و بدن دسترسی بیشتری به آنها دارد .همچنین فرایند کهنه
شدنکهسیرآنراطیمیکند،موجبکاهشترکیباتیازسیرمیشودکهعاملعطر
تند آن و بد بو شدن دهان هستند .بنابراین ،سیر کهنه ممکن است هضم آسانتری
برای سیستم گوارش داشته باشد ،بهتر جذب شود و برای بدن قابل دسترستر باشد،
و در عین حال بوی کمتری ایجاد کند و از این جهت با خیال راحتتری بتوانید آن
را مصرف کنید .تحقیقات نشان داده سیر کهنه دارای مقدار بیشتری آنتیاکسیدان
است که با استرس اکسیداتیو مبارزه میکنند .بنابراین میتواند از سلولها و بافتها
در برابر آسیبهایی که منجر به مشکالت سالمتی و پیری میشوند محافظت نماید.
سیرکهنه،فعالیتسیستمایمنیوسرماخوردگی
سیر کهنه در کاهش احتمال سرماخوردگی تا چه اندازه مؤثر است؟ مطالعهای به
بررسی فواید سیر کهنه در پیشگیری از عفونتهای ویروسی و تقویت سیستم ایمنی
بدن پرداخت .محققان 120 ،مرد و زن را به دو گروه تقسیم کردند .یک گروه روزانه

 2.56گرم عصاره سیر کهنه به صورت مکمل مصرف کرد ،و به گروه دیگر نیز دارونما
داده شد .هیچکدام از گروهها نمیدانستند چه چیزی مصرف میکنند.
نتایج؟ بعد از  90روز ،محققان به دنبال تغییراتی در فعالیت سیستم ایمنی گشتند
و اینکه آیا تفاوتی بین این دو گروه وجود دارد یا نه .گروهی که عصاره سیر مصرف
کرده بودند ،فعالیت سلولهای ایمنی آنها تقویت شده بود که نتیجهی آن محافظت
ازفرددربرابرسرماخوردگیوعفونتهایسیستمتنفسیفوقانیبودهاست.اماتعداد
افراد در هر دو گروه که دچار سرماخوردگی یا عفونت تنفسی شده بودند ،یکسان بوده
ً
است .ضمنا آنهایی که عصاره سیر مصرف کرده بودند ،عالئمشان کم شدتتر و
کوتاه مدتتر بوده است.
ً
کمتر سرفه و عطسه کردن و دو سه روز کمتر عالئم داشتن خوب نیست؟ احتماال
ً
ارزش این را دارد که سیر کهنه را به رژیم غذایی خود اضافه کنید ،خصوصا طی

رییس گروه سالمت هوا وزارت بهداشت:

سرماخوردگی و آنفلوانزای فصلی .دیگر پژوهشها نیز نشان میدهند سیر دارای
فعالیتمثبتدربرابرباکتریها،ویروسها،انگلهاوقارچهاست.
دیگرفوایدسیرکهنهبرایسالمتی
در صورتی که دیابت دارید ،سیر کهنه میتواند انتخاب خوبی برای شما باشد.
مطالعهای دریافت سیر کهنه جلوی محصوالت نهایی گلیکاسیون پیشرفته ()AGEs
را که ترکیباتی مضر بوده و در بافتها و رگهای خونی افراد دیابتی تشکیل میشوند
میگیرد .افراد مبتال به دیابت ،قند خون باالیی دارند و به همین دلیل ،گلوکز بیشتری
در جریان خونشان در گردش است و به پروتئینها جوری میچسبد که مضر است.
وقتیگلوکزبااینپروتئینهاجفتمیشود AGEs،تشکیلمیدهدکهپروتئینهای
ً
آسیب دیده بوده و عامل عوارضی برای دیابتیها هستند ،مثال رتینوپاتی دیابتی.
همانطور که گفته شد ،مطالعات نشان میدهند سیر کهنه میتواند کلسترول
تام و کلسترول بد ( )LDLرا پایین بیاورد .کلسترول  LDLنوعی کلسترول است که
با افزایش ریسک بیماریهای قلبی و عروقی ارتباط دارد .در واقع پژوهشها نشان
ً
میدهندسیرکهنهمیتواندکلسترولتام(کل)را 12درصدکاهشبدهد.ضمناسیر
کهنه میتواند کلسترول  HDLرا که نوع خوب کلسترول است باال ببرد .کلسترول
 HDLنوعی کلسترول است که با کاهش ریسک بیماریهای قلبی و عروقی مرتبط
است .مطالعهای دریافته سیر مانند داروی کاهندهی لیپید خون به نام بزافیبرات
توانسته بود لیپید خون را کاهش دهد .بنابراین سیر ادویهای دوستدار قلب است و به
ً
راحتی میتوانید در وعده ناهار و شام از آن استفاده کنید و با آن تقریبا به هر غذایی
عطر و طعم بدهید.
مراقبباشید
اگر دارویی مصرف میکنید یا سابقهی اختالل خونریزی دارید ،بدون مشورت با
پزشک از عصاره سیر کهنه استفاده نکنید .سیر میتواند با برخی از داروها تداخل
ً
ایجاد کند ،خصوصا با رقیقکنندههای خون مانند وارفارین .مصرف متعادل سیر
همراه غذا به احتمال زیاد مشکلی ایجاد نمیکند ،اما اگر داروی رقیقکنندهی خون
مصرفمیکنیدباپزشکتانمشورتکنید.
کالمپایانی
سیر کهنه میتواند سیستم ایمنی را تا حدی تقویت کند .شواهدی علمی مبنی
بر این وجود ندارد که سیر بتواند جلوی سرماخوردگی و عفونتهای تنفسی را بگیرد
ً
اما میتواند طول مدت این بیماریها را کاهش دهد .ضمنا ،سیر کهنه دارای فواید
دیگریبرایسالمتینیزهست.بههرحالتوصیهمیکنیمازسیردرانواعغذاهایتان
استفادهکنید.

ریفالکس معده به مری ،با نشانههای این بیماری آشنا شوید

ریفالکس معده به مری یک اختالل گوارشی است و
زمانی اتفاق می افتد که اسید معده و غذای هضم نشده به
درون مری راه می یابد.
سوزش سر دل ،یکی از نشانه های شایع ریفالکس معده
است اما این عارضه نشان های خاموش دیگری هم دارد
که شاید کمتر متوجه آنها شده باشید .در صورت تجربه هر
کدام از عالئم زیر و برای تشخیص ریفالکس معده حتما با
پزشکتانتماسبگیرید:
آسم :در مبتالیان به آسم بدون علل آلرژیک ،که به درمان
های رایج آسم نیز پاسخ مناسب نمی دهند باید بیماری
ریفالکس در نظر گرفته شود .این بیماران عالئم اصلی
ریفالکس را ندارند ولی با درمان ریفالکس ،عالئم آسم در
آنهابهبودمییابد.

گوش درد :ریفالکس معده می تواند لوزه سوم و غدد
لنفاوی کوچک را نیز تحت تاثیر قرار دهد .تورم در لوزه سوم
منجر به تجمع مایع در سینوس ها و گوش می شود و این
تجمع مایع می تواند درد گوش و عفونت را به همراه داشته
باشد.
احساس توده در گلو ۱۰ :درصد از مبتالیان به ریفالکس
معده ،دچار گلودرد مزمن هستند .عالوه بر این ،اسید
موجود در گلو باعث تورم اسفنکتر فوقانی مری می شود
و فرد احساس یک توده در گلو می کند به طوری که نیاز
فوری به سرفه کردن دارد .این توده همچنین می تواند در
برخی افراد مشکالت بلع را ایجاد کند .ترشح بیش از حد
بزاق ،سکسکه ،تهوع و استفراغ از عالئم دیگری هستند که
با شیوع کمتر دیده می شوند.

انجمنقلبامریکااعالمکرد؛

نوشیدنقهوه باکاهشخطر نارسایی
قلبیهمراهاست
بررسی سه مطالعه بزرگ در مورد بیماری قلبی نشان می دهد که نوشیدن یک فنجان قهوه
کافئین دار یا بیشتر با کاهش ریسک نارسایی قلبی مرتبط است.
به نقل از ساینس دیلی ،نوشیدن قهوه بدون کافئین چنین فایدهای ندارد و حتی ممکن
است با افزایش ریسک نارسایی قلبی مرتبط باشد.
با این حال محققان عنوان میکنند هنوز نمیتوان با قاطعیت گفت که افزایش مصرف
قهوه همانند ترک سیگار ،کاهش وزن یا ورزش کردن برای حفظ سالمت قلب مفید است.
«دیوید کائو» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کلورادو ،در این باره میگوید« :درحالیکه
سیگار کشیدن ،سن و فشارخون باال از مهمترین فاکتورهای پرخطر بیماری قلبی هستند،
فاکتورهایپرخطرشناسایینشدهبیماریقلبیهمچنانوجوددارند».
محققان در این مطالعه ،دادههای سه تحقیق بزرگ شامل بیش از  ۲۱هزار آمریکایی را که
حداقل ۱۰سال تحت نظر بودند مورد بررسی قرار دادند.
نتایج تحقیق نشان داد در هر سه مطالعه ،در افرادی که یک فنجان یا بیشتر قهوه کافئین
دار مصرف کرده بودند کاهش بلندمدت خطر نارسایی قلبی مشاهده شد.
همچنین ریسک نارسایی قلبی در طول چندین دهه به ازای نوشیدن هر فنجان قهوه در
روز ۵ ،تا  ۱۲درصد کاهش مییابد.
نتایج نشان داد خطر نارسایی قلبی در مورد افرادی که یک فنجان قهوه در روز مینوشیدند
تغییری نداشت ،اما در افرادی که حداقل ۲فنجان در روز قهوه مینوشیدند حدود ۳۰درصد
کمتربود.

چند عادت اشتباه پس از غذا خوردن
برای بهره مندی از سالمت کامل ،نکات بسیاری وجود دارد که باید عالوه بر رعایت رژیم
غذاییمناسب،رعایتشوند.
برای مثال بسیاری از افراد عادات اشتباهی دارند که تکرار آنها با گذشت زمان ،سالمت افراد
را به طور جدی تحت تاثیر قرار می دهد.
مثال برخی عادات هستند که افراد هرگز نباید بعد از غذا خوردن انجام دهند چون در صورت
رعایت نکردن این موارد به سالمت خود آسیب جدی می زنند .روزنامه  orissapostچاپ هند
در مطلبی به بررسی این موضوع پرداخته که چرا نباید برخی خوراکیها و نوشیدنیها را پس
از وعده غذایی اصلی مصرف کرد - :نوشیدن آب بالفاصله بعد از مصرف غذا توصیه نمی
شود .درصورتیکه فرد باید بالفاصله بعد از غذا خوردن آب بنوشد الزم است از مصرف آب سرد
خودداری کند .در واقع نوشیدن آب بالفاصله بعد از غذا می تواند فرآیند هضم غذا را مختل
کند - .بسیاری از افراد عادت دارند بعد از غذا چای یا قهوه مصرف کنند اما این یک عادت بد
است .با این کار بدن نمی تواند آهن موجود در مواد غذایی و همچنین پروتئین را هضم کند.
 مصرف میوه و آب میوه برای سالمتی بسیار مفید است اما تا چند ساعت بعد از غذا خوردناز مصرف میوه یا آب میوه خودداری کنید زیرا فرایند هضم را متوقف می کند - .همچنین
بالفاصله پس از صرف وعده نهار به انجام کار ،پیاده روی یا کارهای دیگر مشغول نشوید .بعد
از خوردن غذا مدتی استراحت کنید پس از آن می توانید فعالیت داشته باشید - .خوابیدن یا
دراز کشیدن نیز پس از غذا خوردن توصیه نمی شود .بسیاری از افراد عادت دارند کمی بعد
از ناهار بخوابند اما باید از این کار اجتناب شود زیرا به سیستم گوارش و بدن آسیب می زند.

بوی بد دهان :اگر با مسواک زدن و یا کشیدن نخ دندان
هنوز هم مشکل بوی بد دهان را تجربه می کنید ،برای
تشخیص ریفالکس معده به مری با دندان پزشک تان
تماس داشته باشید .احساس کردن طعم تلخ یا ترش در
دهان نیز می تواند از عالئم دیگر باشد .ریفالکس معده،
می تواند عالوه بر بوی بد دهان ،منجر به حساسیت دندان
ها در برابر سرما و گرما و همچنین بیماری های سینوسی
شود.
الرنژیت یا خشونت صدا :ریفالکس معده به ویژه در شب
هنگام باعث التهاب حنجره و در نتیجه گرفتگی صدا،
احساس توده در گلو و گلودردهای مکرر می شود.
دردقفسهسینه:دردقفسهسینهناشیازریفالکسمعده
شبیه آنژین صدری ناشی از بیماری قلبی است که کیفیت

سوزشی و فشارنده دارد .این درد در پشت جناق سینه
احساس می شود و به پشت گردن ،فک یا بازو گسترش
می یابد .معموال درد بعد از غذا خوردن ایجاد می شود و
ممکن است بیمار حتی از خواب بیدار شود و یا درد را با
تحریکاتهیجانیبیشترحسکند.دردقفسهسینهناشی
از ریفالکس ممکن است چند دقیقه تا چند ساعت طول
بکشد .این درد معموال خود به خود بهبود می یابد و یا این
که با مصرف آنتی اسیدها بهتر می شود .درد قفسه سینه
ناشی از ریفالکس شایع ترین درد قفسه صدری غیر قلبی
است.
سرفه خشک :بیماری ریفالکس سومین علت سرفه
ی های سینوسی و آسم است ۲۰.درصد
مزمن بعد از بیمار 
افرادی که سرفه مزمن دارند مبتال به ریفالکس هستند.

اختالالت روان شناختی در بهبود یافتگان کرونا

تهویههوانقشمهمی
در کاهش انتشار کرونا دارد

رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تهویه
هوا و تهویه مطبوع به خصوص در فضاهای شلوغ نقش مهمی در کیفیت هوای داخل و کاهش
احتمال انتشار ویروس کووید ۱۹دارد.
ت وگو با خبرنگار سالمت ایرنا درباره اهمیت تهویه هوا در
عباس شاهسونی روز یکشنبه در گف 
کاهش احتمال انتشار ویروس کرونا افزود :شناسایی راههای انتقال ویروس کرونا نقش مهمی
در کنترل و مدیریت بیماری کووید ۱۹دارد .فرضیههای اولیه سازمان جهانی بهداشت جهانی
بر اساس تجربیات سارس در سال  ۲۰۰۲این بود که ویروس کووید  ۱۹از طریق هوا و قطرات
تنفسی،پتانسیلایجادبیماریرادارد.
وی ادامه داد :بر اساس شیوه نامههای بهداشتی وزارت بهداشت ،استراتژیهایی که جهت
کاهش انتقال ویروس از طریق تماس دستها با محیط و سطوح آلوده به ویروس استفاده
میشود شامل گندزدایی سطوح با احتمال آلودگی و ضد عفونی کردن و شستن دستها با آب
و صابون پس از تماس با هر فرد یا اشیای مشکوک و در صورت در دسترس نبودن آب و صابون،
ضد عفونی کردن دستها است.
رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت بیان کرد :همچنین راهکارهایی که به
منظور قطع زنجیره انتقال و مدیریت بیماری از طریق انتقال با قطرات تنفسی ارائه شده شامل
رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک است.
انتقال کرونا از طریق آالیندههای هوا
شاهسونی اظهار کرد :بر اساس آخرین اطالعات و با توجه به شواهد موجود و نتایج مطالعات
مشاهدهای ،مدل سازی و شبیه سازیهای انجام شده در زمینه نحوه انتشار ویروس کووید۱۹
گزارش شده که ویروس کووید ۱۹عالوه بر تماس با سطوح آلوده و قطرات تنفسی میتواند از
طریق آالیندههای هوا از قبیل آئروسلها که به شکل هوابرد هستند نیز انتقال یابد.
وی افزود :قطرات تنفسی دارای قطر باالتر از پنج میکرون هستند که در فاصله دو متر ته
نشین میشوند که با رعایت فاصله میتوان از شدت مواجهه کم کرد .از طرف دیگر جریان هوا
میتواند قطرات را جابهجا کند که رعایت فاصله ،پیشگیری کامل از انتقال بیماری را تامین
نمیکند و توصیه میشود از ماسک نیز استفاده شود.
رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت گفت :در مورد انتقال ویروس توسط
آئروسلایننکتهمهماستکهقطرآئروسلهایمحتویویروسکمترازپنجمیکرونهستندکه
میتوانند به صورت هوابرد در فضا معلق و پراکنده شوند .یافتههای مطالعات نشان میدهد که
برای کاهش خطر انتقال ویروس کرونا عالوه بر استراتژیهای فوق ،نیاز به تهویه مناسب است.
توصیههایی برای تهویه در منازل و واحدهای مسکونی
شاهسونی اظهار کرد :نکته مهم این است که خانه امنترین مکان است .صرف نظر از نوع
خانهای که در آن زندگی میکنیم ،باید تا آنجا که ممکن است در آنجا بمانیم تا شیوع بیماری
کووید ۱۹را کاهش دهیم .تا زمانی که یکی از اعضای خانه آلوده نشود ،خانهها به طور کلی
امنترینمحیطزندگیماهستند.ازطرفیتماسبادنیایخارجاجتنابناپذیراستواحتمال
وجود منبع عفونت در خانه یا ورود آن به خانه وجود دارد .ولی اقدامات احتیاطی منطقی در
خانه افراد باید انجام شود تا در حین شیوع بیماری تا حد امکان ایمن باشد.
وی ادامه داد :بر اساس توصیهها تا حد ممکن تماس افراد باید به حداقل برسد .باید ترجیحا
تهویه طبیعی با استفاده از پنجرهها و درها فراهم شود .نرخ تهویه بستگی به مساحت منزل و
فضای بسته ،تعداد افراد ساکن ،تعداد پنجرهها و درها دارد .باید به شکلی برنامه ریزی شود که
به ازای هر نفر در منزل و فضاهای بسته حداقل  ۷الی  ۱۰لیتر در ثانیه هوا تامین شود.
رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت گفت :همچنین باید هوای منزل و
فضاهای بسته  ۲.۵الی  ۶بار در ساعت تعویض شود .در صورتی که هوای فضای بسته چهار
بار در ساعت تعویض شود پس از مدت زمان  ۳۷دقیقه ۹۰ ،درصد از هوای آلوده از فضای
بستهخارجمیشود.
وی افزود :بهترین حالت تهویه طبیعی زمانی فراهم میشود که پنجرههای مقابل هم در
ساختمان باز شوند .در صورت باز بودن پنجرههای مقابل هم در ساختمان ،ظرف مدت پنج
دقیقه ۹۰،درصد آلودگی کاهش مییابد.
نگهداریازسیستمتهویهمطبوعمطابقدستورالعمل
شاهسونی اظهار کرد :برای حفظ شرایط آسایش حرارتی معمول و قابل قبول ،سیستمهای
تهویه مطبوع باید فعال و مطابق با دستورالعملهای آن نگهداری شوند که به طور معمول در
محدوده ۲۰تا ۲۵درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۴۰تا ۶۰درصد است .سیستمهای تهویه
مکانیکی منزل جهت تامین حداقل میزان جریان هوای مورد نظر ،باید همواره روشن باشند.
وی افزود :فنهای مکشی در سرویسهای بهداشتی و توالت باید در هر وضعیت ممکن
استفاده شوند .باید به طور مداوم فعال و درب توالتها بسته باشند .در صورتی که شرایط آب و
هوایی اجازه دهد میتوان از سیستمهای سرمایش تابستانی یا کولر جهت تهویه هوا در منازل
استفاده کرد .اگر سیستمهای تهویه مکانیکی در منزل وجود نداشته باشد ،باز کردن چند
پنجره و دریچه قابل قبول است.
رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت بیان کرد :در صورت وجود دستگاههای
تصفیه کننده هوای مجزا و مجهز به فیلتر ذرات باید به طور مداوم فعال باشند .در صورت تعداد
ناکافی ،باید در محلی که بیشتر افراد خانوار وقت خود را میگذرانند ،قرار گیرند .در صورت
خریددستگاههایتهویهجدید،سیستمهایبافیلترهایبابازدهباالمانند MERV۱۴یاباالتر
انتخابشوند.
وی ادامه داد :جهت اثر افزایشی هر یک از این موارد ،ممکن است از افزایش حرکت هوا در
داخل اتاق مانند پنکه سقفی استفاده شود.
توصیههاییبرایمنازلدارایسیستمتهویهمطبوع
شاهسونی گفت :بعضی از منازل دارای سیستمهای تهویه مطبوع با هوای اجباری هستند
که هوا را در خانه از طریق کانال دوباره وارد گردش میکنند .اغلب دستگاههای کنترل هوا
دارایقابلیتتعبیهوتعویضفیلترهستند.درصورتامکانچنینفیلترهاییبایدبهفیلترهای
با راندمان باال مانند  MERV۱۴یا باالتر مجهز شوند .هنگام تعویض فیلترها که ممکن است
حاوی ذرات مملو از ویروس باشند ،استفاده از تجهیزات حفاظت فردی توصیه میشود.
وی ادامه داد :سیستمهای تهویه مطبوع باید تا حد ممکن به طور مداوم مانند استفاده از
ترموستاتهای هوشمند فعال باشند .همچنین از اشعه ماورا بنفش میکروب کش بر اساس
دستورالعملهای سازنده و با تاکید بر رعایت اصول ایمنی و حفاظتی استفاده از آنها ،میتوان
استفادهکرد.
توصیههاییبرایآپارتمانها
رییسگروهسالمتهواوتغییراقلیموزارتبهداشتبیانکرد:درساختمانهاییکهچندین
واحد مسکونیوجود دارند وفردی در ساختمان مبتال باشد باید مراقبتبیشتری جهت کاهش
خطر سرایت آلودگی از یک واحد به واحد دیگر انجام شود.
وی افزود :همیشه مقداری آب در سیفونهای لوله کشی وجود داشته باشد .سیفونها در
همه زهکشیهای لوله کشی نباید خشک شوند .سادهترین اقدام این است که از هر سینک
ظرفشویی ،دوش ،وان و آبگیری کف حداقل یک بار در روز استفاده شود ۳۰ .ثانیه جریان
کافی است .همچنین توصیه میشود که واحد مسکونی را نسبت به هر فضای مشترک مجاور،
مانند یک راهرو تحت فشار مثبت نگه دارید .پنجرههای باز را به حداقل برسانید ،مگر اینکه
جهت رعایت حداقل شرایط تهویه یا حفظ سطح قابل قبول درجه حرارت و رطوبت داخلی
ضروری باشد .هر روزنهای که ممکن است باعث جریان هوا به محل سکونت شود باید با درزگیر،
کف ،پالستیک یا مواد مشابه مهر و موم شود.
توصیههایی برای ایجاد فضای ایزوله در منزل
شاهسونی گفت :هنگامی که یکی از اعضای خانواده به عنوان فرد آلوده به ویروس شناخته
میشود ،اقدامات احتیاطی بیشتری برای کاهش خطر سایر اعضای خانواده الزم است .یک
جنبه اصلی استفاده از یک اتاق جداگانه به عنوان فضای ایزوله است .اقدامات اضافی نیز باید
هنگام ایجاد چنین فضای ایزوله در نظر گرفته شود .از یک اتاق جداگانه به عنوان فضای ایزوله
برای افراد آلوده به ویروس در نظر گرفته شود .ترجیحا فضای ایزوله در فصل گرم در یک طبقه
باالی منزل و در فصل سرد در یک طبقه پایین منزل باشد.
وی ادامه داد :در صورت امکان ،فضای ایزوله باید امکانات دستشویی مخصوص به خود را
داشته باشد .فضای ایزوله نباید در فضایی باشد که صرفا برگشت یک سیستم هوای اجباری را
داشته باشد .برای فضای ایزوله یک سیستم تهویه مطبوع جداگانه توصیه میشود .در صورت
لزوم از بخاریهای قابل حمل یا کولرهای گازی استفاده شود .اگر سیستمهای هوای اجباری
مثل فنهای دمشی و پنک ه وجود داشته باشند که هوا را بین ساکنان منزل و فضای ایزوله
جابهجا میکنند ،باید همه سیستمهای تعدیل گرما مهر و موم شوند ،مگر اینکه تامین تهویه یا
حفظ شرایط آسایش حرارتی به روش دیگری امکان پذیر نباشد.
رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت اظهار کرد :با وجود در قابل بسته شدن،
باید موانع هوایی مانند ورقهای پالستیکی ،نوارها یا مواد مشابه بین فضای ایزوله و فضای
مشترک نصب شوند .هر روزنه و دریچهای که فضای ایزوله را به بقیه خانه متصل میکند باید مهر
و موم شود .در فضای ایزوله باید تهویه مکشی جداگانهای فراهم شود .اگر این فضا شامل یک
سرویس بهداشتی خصوصی با فن خروجی باشد ،این فن باید به طور مداوم با سرعت باال کار
کند .شاهسونی گفت :در شرایط نگهداری فرد آلوده به ویروس کرونا در اتاق ایزوله ،استفاده از
پنجره در هر نقطه از خانه باید به حداقل برسد .فنهای خارج کننده هوا در قسمت اصلی خانه
فقط در صورت نیاز باید کار کنند ،مگر اینکه برای تامین حداقل نرخ تهویه مورد نیاز الزم باشند.
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اجتماعی

 شماره 5217ت و سوم 
دوشنبه -بیستوهفتم بهمن ماه  -1399سال بیس 

 ۲۰سال حبس و  ۷۴ضربه شالق در انتظار متهم اصلی ؛

بهمناسبتسالروزشهادتدهمینامامشیعیان،

امام هادی(ع)؛ مظهر علم و سخاوت و
پرچمدارمبارزهباتفکراتالحادی

سیره زندگانی و منش سیاسی و اجتماعی امام هادی(ع) به جهت اوج
اختناق و سرکوب خلفای عباسی ،بخش مهم و تاثیرگذاری از تاریخ اسالم را
تشکیل میدهد .ایشان به واسطه جمعی از وکیالن که سازمان وکالت خوانده
میشدند با شیعیان ارتباط داشت و زیارت جامعه کبیره مهمترین یادگار از این
امام همام(ع) برای پیروانانشان به حساب میآید.
امام علی بن محمد(ع) مشهور به هادی و نقی که دهمین امام شیعیان است
در  ۱۵ذی الحجه  ۲۱۲قمری دیده به جهان گشود.
امام علی النقی(ع) از ذیقعده  ۲۲۰قمری که پدر بزرگوارش حضرت امام
محمدتقی(ع)،معروفبهجواداالئمه(ع)بهشهادترسید،بنابهوصیتایشان،
مقام امامت را بر عهده گرفت .گفتنی است که هنگامی که امام هادی(ع) به مقام
امامت رسید از عمر شریفش بیش از هشت سال و پنج ماه نگذشته بود و وی به
مانند پدر ارجمندش در سنین کودکی به این مقام نایل آمد.
امام علی النقی(ع) در ایام امامت خویش با خالفت ۶تن از خلفای بنی عباس
معاصر بود و آنان عبارت بودند از :معتصم ،واثق ،متوکل ،منتصر ،مستعین و
معتز.
رفتار این خلفای عباسی با امام علی النقی(ع) متفاوت بود .برخی رفتار
خصمانه و برخی دیگر رفتار متعادل تری داشتند .اما همه آنان در غصب
خالفت و نادیده گرفتن حقوق امامت ،هم رأی و هم نظر بودند .در میان آن ها،
متوکل عباسی (دهمین خلیفه عباسیان) بیش از همه ،نسبت به اهل بیت(ع)
و خاندان امامت و علویان صاحب نام ،دشمنی می ورزید و از هر راه ممکن در
صدد اذیت و آزار آنان بر می آمد و حتی نسبت به درگذشتگان اهل بیت(ع) نیز
عقده گشایی می کرد و دستور می داد که مقبره امامان معصوم(ع) به ویژه مقبره
مطهر اباعبدالله الحسین(ع) و خانه های مجاور آن را خراب کرده و زمین های
کربال را شخم زده و زراعت کنند.
امام علی النقی(ع) به مدت  ۱۱سال در سامرا پایتخت عباسیان و در محله
عسکر منطقه مسکونی نظامیان به حالت تبعید ،زندگی کرد و در این مدت،
تحت مراقبت و نظارت دستگاه امنیتی خالفت قرار داشت و از تماس با دوستان
و یاران خویش محروم بود.
سرانجام در سوم رجب  ۲۵۴قمری در ایام خالفت معتز عباسی و به وسیله
معتمد عباسی برادر خلیفه وقت ،مسموم و در آن غریبه سرا ،به شهادت رسید.
به هنگام شهادت آن امام همام ،جز فرزندش امام حسن عسکری(ع) ،شخصی
بربالینشحاضرنبود.
ارتباط امام هادی(ع) با شیعیان
امام هادی(ع) از طریق سازمان وکالت و نامهنگاری با شیعیان در ارتباط بود .به
گفته رسول جعفریان در زمان امام هادی(ع) قم ،مهمترین مرکز تجمع شیعیان
ایران بود و روابط محکمی میان شیعیان این شهر و ائمه اطهار(ع) وجود داشت.
محمد بن داود قمی و محمد طلحی از قم و شهرهای اطراف آن ،خمس ،هدایا
و پرسش های مردم را به امام هادی(ع) میرساندند.
با وجود اینکه در زمان امام هادی(ع) اختناق شدیدی از طرف خلفای عباسی
حاکم بود ،میان امام هادی(ع) و شیعیان عراق ،یمن ،مصر و نواحی دیگر ارتباط
برقرار بود .به گفته جعفریان وکال ،عالوه بر جمعآوری خمس و ارسال آن برای
امام در حل معضالت کالمی و فقهی و همچنین در تثبیت امامت امام بعدی در
منطقهخود،نیزنقشداشتند.
علی بن جعفر الهمانی ،ابوعلی بن راشد و حسن بن عبد ّربه یا بنا به گزارش
برخی فرزندش علی از وکیالن امام هادی(ع) محسوب می شدند.
ّ
برخی با استناد به روایتی که کشی رجالی شیعه در سده چهارم قمری ،دربارۀ
اسحاق بن اسماعیل نیشابوری آورده احتمال دادهاند که احمد بن اسحاق قمی
نیز از وکالی امام هادی(ع) بوده است.
جایگاه امام هادی(ع) نزد اهل سنت
بزرگان و عالمان اهل سنت برای امام هادی(ع) احترام ویژهای قائل بودهاند.
آنان علم ،سخاوت ،زهد و عبادت امام هادی(ع) را ستودهاند .ابن حجر هیثمی
روایت هایی از سخاوت ایشان گزارش کرده است
زیارت جامعه کبیره؛ میراث ماندگار امام هادی(ع)
زیارت جامعه کبیره از زیارتنامههای مهم شیعیان است که از طرف امام
هادی(ع) در پاسخ به درخواست یکی از شیعیان نگاشته شده است.
مضمون زیارتنامه باورهای شیعه درباره امامت ،مقام ائمه اطهار(ع) و وظایف
شیعیان در مقابل آنهاست .عالمان شیعه ،شرحهای فراوانی بر زیارت جامعه
نوشتهاند.
متن این زیارت از امام هادی(ع) نقل شده است .شیخ صدوق آن را از طریق
محمد بن اسماعیل برمکی از موسی بن عبدالله نخعی و او از امام هادی(ع)
نقل کرده است.
زیارت جامعه کبیره در واقع توصیف بلند و بلیغی از جوانب گوناگون اصل
امامت است که از نظر شیعه استمرار دین ،منوط به اعتقاد و تمسک به این اصل
است.
در این زیارت ،اهل بیت(ع) جانشینان بر حق رسول اکرم(ص) معرفی شدهاند
و به تمام آموزههای شیعی به زبانی فصیح پرداخته شده است که از جمله آنها
می توان به ارتباط ائمه اطهار(ع) با پیامبر اکرم(ص) ،برشمردن مقامات علمی و
اخالقی و سیاسی امامان معصوم(،ع) ،اسوه بودن آنان ،ارتباط امامت و توحید،
شناخت امام با شناخت خدا اشاره کرد .از دیگر مباحث مطرح در این
ارتباط
ِ
زیارت ،عصمت اهل بیت (ع) ،یکپارچگی خلقت ایشان ،تولی و ّ
تبری و رجعت
و تسلیم است .در این زیارت فضایل امامان به زبانی فصیح و در پیوند با قرآن و
سنت به بهترین وجه بیان شده است.
مراسمتشییعوخاکسپاری
بازتاب خبر شهادت پیشوای شیعیان ،قلب ستم دیده مردم را جریحه دار کرد
و شهر یکپارچه در سوگ آموزگاری بلند اختر و پدری مهربان برای مستمندان و
یتیمان نشست .انبوه جمعیت ،پیکر مطهر امام هادی (ع) را بر دوش گرفتند و
از خانه ایشان بیرون بردند و از جلوی خانه موسی بن بغا گذشتند .وقتی معتمد
عباسی آنان را دید ،تصمیم گرفت ،برای عوام فریبی بر پیکر امام(ع) نماز بگذارد.
از این رو ،دستور داد ،پیکر ایشان را بر زمین گذاشتند و بر آن نماز خواند اما امام
حسن عسکری (ع) پیش از تشییع پیکر مطهر امام (ع) به اتفاق شیعیان بر آن
نماز خوانده بود.
سپس امام را در یکی از خانه هایی که در آن زندانی بود به خاک سپردند.
آرامگاه امام هادی(ع)
امام هادی در خانهای که در سامرا ساکن بود ،دفن شدند .محل دفن امام
هادی(ع)وفرزندشامامحسنعسکری(ع)درسامرابهحرمعسکریینشناخته
میشود .پس از دفن امام هادی(ع) در خانهاش ،امام عسکری(ع) برای مقبره
پدرشان خادمی را تعیین کرد .در  ۳۳۳قمری ،ناصرالدوله حمدانی قبهای برای
حرم بنا کرد و مهمانسرایی برای زایران آن ساخت .در دوران آل بویهّ ،
معزالدوله
و عضدوالدوله ساختمانها و تأسیساتی برای حرم میسازند و گنبد و ضریح را
بازسازی میکنند .در  ۱۳۷۸قمری ضریحی از طال و نقره بر آن نصب شد.
در سالهای  ۱۴۲۷و  ۱۴۲۹قمری قسمتهایی از حرم عسکریین در
انفجارهای تروریستی تخریب شد .ستاد بازسازی عتبات عالیات ایران از۱۴۳۲
قمری بازسازی آن را آغاز و در  ۱۴۳۷قمری به پایان رساند .ضریح حرم نیز به
همتآیتاللهسیستانیساختهشد.

صدورحکم متهمان پروژه «رضوان»

سمانه سادات فقیه سبزواری« :
دستگاه قضایی پس از بررسی پرونده  ۳۰هزار
صفحه ای پروژه رضوان با ۱۳۰۰شاکی در نهایت
حکم متهمان این پرونده را صادر کرد و متهم اصلی
دراین پرونده به  ۲۰سال حبس و  ۷۴ضربه شالق
محکومشد.
رضوان» پروژه ای مسکونی که در نخستین
روزهای دهه  90آوازه بلند آن بسیاری از مردم را
با امید خانه دار شدن برای پیش خرید به سمت
شرکتانبوهسازیکشاند.
تبلیغات در بستر فضای مجازی با عنوان «مسکن
ارزان قیمت در بهترین نقطه شهر» موجب شد که
نه تنها بومیان استان قم بلکه از سایر شهرستان
ها هم برای خرید خانه روانه این استان شوند و
سرمایه زندگیشان را به حساب شرکت انبوه سازی
آپکوپارسباعاملیتمهدیدرخانیبریزند.
پروژه ای با  132واحدکه در حرکتی خزنده و آرام
توسط متهمان با استفاده از خالء قانون به1300
خانواده فروخته شد .انتظاری 8ساله برای خانه دار
شدن مردم را جان به لب کرد و برمال شدن ماجرای
نیرنگ و کالهبرداری آواری شد برسر مردمی که
اغلب از طبقه متوسط و یا پایین جامعه بودند.
سال  97روزهای پایانی خود را سپری می کرد که
مدیرعامل این شرکت انبوه سازی با شکایت تنها
چند نفر از مال باختگان بازداشت شد و همدستان
وی در این پروژه کاله برداری گمان نمی کردند
که فضای مجازی بتواند موجب آگاهی همه مال
باختگان شود و با پیگیری جدی مردم و حمایت
قانون همگی بازداشت و روانه زندان شوند.
مردم در طول این مدت با مشکالت فراوانی مواجه
شدند که از آن جمله می شود به تهدیدهای مختلف
از سوی عوامل متهمان که در بیرون زندان برای
آزادی ارباب هایشان تالش می کردند اشاره کرد.
ماجرای کاله برداری بعد از دستگیری متهمان
نیز ادامه داشت تا جایی که برخی مدعیان به
اسم مصالحه وارد میدان شدند و چوب حراج به
اموال مردم زدند و درصدد برآمدند تا پروژه رضوان
را با شیوه دیگری به مال باختگان به قیمت روز
بفروشند.
ماجرایمصالحهدروغینشبانه
مهدی جوانی است که 32سال دارد و یکی از مال
باختگان پروژه رضوان است .او از روزهایی سخن به
میان می آورد که وکیل شرکت به همراه چند تن از
افرادی که خود را مصلح معرفی می کردند در زمان
بازداشت متهم اصلی پرونده نسبت به فریب مردم
اقدامکردند.
وی می گوید :یک روز به ما گفتند برای مصالحه
به مسجدی در یکی از مناطق قدیمی قم بیایید و
رضایت بدهید و روزی دیگر با عده ای تماس گرفته
شد که شبانه و در خفا به بنگاه امالک در نقاط
مختلف شهر بروند و برگه مصالحه را امضا کنند و
آنها با محاسباتی که نفع متهمان را به دنبال داشت
با دریافت وجه واحدی از پروژه رضوان به آنها واگذار
کنند .شاید اگر هوشیاری برخی مال باختگان در
شناسایی و بر مال کردن نیرنگ های متهمان نبود
یکبار دیگر مردم نقره داغ می شدند.
آگاهی دستگاه قضایی از ماجرای مصالحه
دروغین و نقشه کالهبرداری دوباره از مردم مال
باخته موجب شد که دستگاه قضایی بار دیگر به
صورت جدی وارد عمل شود و بساط کاله برداری
مجددبرچیدهشود.
یکمتیرماهسال 98بودکهسیدحمیداسماعیلی
معاون قضایی دادگستری قم در مصاحبه ای با
خبرنگاران انتساب هرگونه مصالحه در پرونده
پروژه رضوان منتسب به دستگاه قضایی را تکذیب
کرد .پرونده پروژه رضوان با پیچ و تاب های فراوان
توسط دستگاه قضایی در طول مدت زمان حدود
دوسال مورد تحقیق قرار گرفت اما با گذشت زمان
بر شمار شاکیان و اتهامات متهمان و شمار متهمان
اضافه شد تا جایی که این پرونده 145جلد با 30
هزار صفحه و با  1300شاکی برای بررسی نهایی
به دادگاه ارسال شد و از  15آذرماه سال جاری در

یکی از شعب دادگاه کیفری به مدت 11روز متوالی
با اختصاص  33ساعت وقت به صورت روزانه از قرار
روزی سه ساعت این پرونده با 30متهم مورد بررسی
قرارگرفت.
از کالهبرداری تا پولشویی و قاچاق ارز
قاسمی قاضی پرونده پروژه رضوان در گفت وگو
با خبرنگار فارس با اشاره به جرم های انتسابی در
این پرونده بیان کرد :اتهام کالهبرداری ۹۳میلیارد
تومانی ،حیف و میل اموال مردم ،قاچاق  ۳۰۰هزار
دالر ارز به امارات و پولشویی ،حیف و میل اموال
مردم از جمله اتهامات در این پرونده است.
وی اضافه کرد 93 :میلیارد تومان سال های 91
تا  97با  93میلیارد تومان شاخص تورم فعلی قابل
مقایسه نیست و خسارت فراوانی را به مردم وارد کرده
است.
به گزارش فارس ،بنا به گفته حجت االسالم
مظفری رئیس کل دادگستری استان قم به جز
متهمان اصلی ردپای برخی مسووالن نیز در این
پرونده وجود دارد که رسیدگی به تخلفات آنان نیز از
چشم قانون دور نمانده است.
ساخت  132واحد در منطقه صدوق قم بدون
داشتن پروانه ساخت از جمله مواردی است که مردم
به آن اشاره دارند و خواستار مجازات مسووالنی
هستند که راه را برای متهمان این پرونده بازکردند.
رضایتمیگیریم
درخانی متهم اصلی پرونده که عامل
خاکسترنشین شدن  1300خانواده است در
حاشیه برگزاری دادگاه به خبرنگاران عنوان کرد که
رضایت مال باختگان را اخذ میکند؛ وعده ای که از
نخستین روز بازداشت به مال باختگان داد و هیچ
گاهعملینشد.
وی مدعی است برای رضایت شاکیان حاضر
است آپارتمان بسازد و تحویل دهد؛ اما این ادعاها
در حالی مطرح است که با پول مردم زندگی
الکچری برای خود و اطرافیانش درست کرده بود.
 94میلیارد تومان کالهبرداری با پورشه
اجاره ای
سلطانی معاون دادستان قم با اشاره به نحوه کاله
برداری از مال باختگان بیان کرد :متهمان با اجاره
خودروهای بسیار گران قیمت مانند پورشه مقابل
دید مردم و اعضا ظاهر می شدند و توجه مردم را
جلب می کردند و به این شیوه از مردم حدود 94
میلیارد تومان کاله برداری شده است و حدود 40
میلیارد تومان آن مفقود است و به نظر می رسد
این مبلغ حیف و میل شده و یا در جای دیگری
سرمایه گذاری شده است و متهمین در این زمینه
بادستگاهقضاییهمکارینداشتند.
قاسمی قاضی این پرونده با تاکید براینکه دادگاه
در احقاق حقوق مردم ثابت قدم است ،عنوان کرد:
متهمان باید خسارات وارده به مردم را جبران کنند و
در این پرونده  30متهم وجود دارد که به جز متهم
اصلی و عوامل شرکت شامل وکیل ،بنگاه دار و ...
نیزمتهمهستندوبایدپاسخگویمردمباشند.

نگرانی های مردم در طول دوسال گذشته
ضررهای جبران ناپذیری مانند از هم پاچیدگی
خانواده و فوت برخی از مال باختگان را به دنبال
داشتهاست.
باالخره انتظار مردم برای صدور رای نهایی پروژه
رضوان به سر رسید و دستگاه قضایی برای احقاق
حقوق مردم آستین باال زده و رای نهایی را صادر
کرد.
این رای که طی روزهای اخیر صادر شده به
این شرح است :شخصیت حقوقی شرکت انبوه
سازان آبتین پایدار شکوه پارسیان قم (آپکو پارس)
با مدیریت عاملی مهدی درخانی در خصوص
مشارکت در اخالل در نظام اقتصادی کشور از
طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل نمودن
اموال و کالهبرداری شبکه ای و باندی با توجه
به اینکه نتیجه مجرمانه متعدد مذکور ناشی از
اشد مجازات جرم (مشارکت در اخالل در نظام
اقتصادی کشور) مورد حکم رفتار مجرمانه واحد
صورت گرفته و صرف قرار خواهد گرفت بنابراین بر
رد اموال شکات که از متهمان مذکور شاکی شدند
و ّ
هویت آنها (شکات) در پرونده مندرج است از
محل اموال مکشوفه که شناسایی و توقیف شده یا
اموالی که در آینده شناسایی و توقیف خواهد شد
یا متهمان معرفی خواهند نمود با رعایت تناسب
اموال سپرده گذاران در حق شکات و ضبط کلیه
اموالی که از طریق خالف قانون به شرح مندرج
در عناوین اتهامی بند الف به دست آوردند بنفع
دولت بعنوان جزای مالی و مهدی درخانی (متهم
ردیف دوم) را به تحمل  20سال حبس تعزیری با
احتساب ایام بازداشت قبلی و  74ضربه شالق
تعزیری در مقابل پروژه رضوان و به عنوان تکمیل
مجازات محرومیت از هرگونه عضویت در هیات
مدیرة شرکت یا موسسه به مدت دو سال حبس و
آقای علی کریم نیا (متهم ردیف سوم) را به تحمل
شانزده سال حبس تعزیری به عنوان تکمیل
مجازات محرومیت با احتساب ایام بازداشت قبلی
و تحمل  74ضربه شالق در مقابل پروژه رضوان
ً
ایضا از هرگونه عضویت در هیات مدیرة شرکت یا
موسسه به مدت دو سال پس از اتمام محکومیت
حبس محکوم شدند.
مزایدهاموالوتقسیمبینمالباختگان
حجت االسالم و المسلمین غریب دادستان
عمومی و انقالب قم با بیان اینکه آرای این پرونده
پسازقطعیشدنواردمرحلهسختتریمیشود،
خاطر نشان کرد :در این مرحله اموال شناسایی
شده باید قیمت گذاری و به مزایده گذاشته شود
و پس از فروش بین مال باختگان تقسیم که کار
بسیار سخت ،سنگین و زمان بری خواهد بود .این
روزها تمام می شود و پروژه رضوان در قم به بخشی
از تاریخ خواهد پیوست اما از مسووالن قضایی و
قانونگذاران انتظار می رود با اصالح قانون اجازه
ندهند مردم به خیال رسیدن به رضوان دیگر گرفتار
سودجویانوکالهبردارانشوند.

ایمان گزارش می دهد؛

تعطیلی آموزش مجازی و تلویزیونی در نوروز و چالش جدید اوقات فراغت

مسئوالن مناطق آموزشی منتظر یک ابالغ در خصوص سخنان وزیر آموزش و
پرورش مبنی بر تعطیلی آموزش در ایام نوروز و منع ارائه تکلیف نوروزی هستند در
شرایطیکهمدرسهتلویزیونینیزبهتعطیالتمیرود.
حاال چند سالی میشود که آموزش و پرورش تالش دارد تا پیکهای نوروزی را
از دستور کار تعطیالت نوروزی حذف کند و جایگزینی طرح عید و داستان که دو
سالی توسط معاونت ابتدایی برای نوروز اجرا شد گواهی بر این است که موضوع
عدمکاراییتکالیفنوروزیموردوثوقکارشناساننیزقرارگرفتهاست؛تکالیفیکه
ً
هر سال در دقیقه ۹۰توسط اولیا یا دانش آموزان پر میشد و عمال کارایی خود را که
مرور دروس در ایام تعطیالت بود را نداشت .از سوی دیگر با توجه به اینکه آموزش
و پرورش چند سالی است میخواهد آموزشهای مهارتی را در کنار آموزش
حفظیات در برنامه قرار دهد ،موضوع عید و داستان نیز طراحی شد.
اما سال گذشته در شرایطی که اسفند ماه مدارس تعطیل شد و به سرعت
آموزشها در بستر مجازی قرار گرفت و حتی جمعهها نیز آموزش تلویزیونی تعریف
شد ،عید آموزشهای تلویزیونی تعطیل نشد و خبری از تعطیالت آموزش مجازی
همنبود.
ً
امسال که کرونا از ابتدای سال تحصیلی تقریبا آموزش حضوری را به سمت صفر
میل داده است و باز هم برتری کامل با آموزشهای مجازی است ،اما وزیر آموزش
و پرورش اعالم کرده است که :معلمان و خانوادهها هوشیار باشند ،فروش تکالیف
نوروزی در فضای مجازی کالهبرداری است .امسال تکالیف نوروزی برای دانش
آموزان نداریم و آموزش مجازی معلمان نیز در ایام نوروز تعطیل است.
این در حالی است که به نظر میرسد مسئوالن در آموزش و پرورش استانها نیز
همزمان با مردم و اهالی رسانه از تصمیم آموزش و پرورش آگاه شدند؛ هر چند
منتظر اعالم نظر و ابالغ بودند .پیش از این سخنان هیچ اطالع رسانی در این
خصوص و ابالغیهای صورت نگرفته بود.
در این زمینه مسعود ثقفی سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران در گفتگو
با خبرنگار مهر اعالم کرد هنوز ابالغیهای در این خصوص نیامده اما سخن وزیر
آموزش و پرورش تکلیف را روشن کرده است .به گفته وی در صورت ابالغ این
دستور برگزاری هر گونه کالس مجازی یا دادن تکلیف نوروزی تخلف محسوب

میشود.
از سوی دیگر مدرسه تلویزیونی نیز به تعطیالت میرود .این مدرسه که تا کنون
بالغ بر  ۶هزار کالس درس در مدرسه تلویزیونی ایران پخش کرده و برآورده شده
است که پایان سال  ٩٩به  ٩هزار کالس درس خواهد رسید ،تا  ٢٨اسفند ادامه
دارد و پس از آن از  ١۴فروردین تا اول تیرماه ادامه مییابد و از اول تابستان نیز
مدرسه مهارتی با آموزشهای کاربردی برای دانش آموزان خواهد داشت.
حال باید گفت شاید امسال بچهها عید واقعیتری نسبت به سال گذشته داشته
باشند .روزهایی که خانوادهها ،معلمان و دانش آموزان خسته از حضور در فضای
مجازی هستند ،شاید تعطیالت دو هفتهای نوروز فرصتی برای کمی دوری از این
فضا باشد ،هر چند اگر قرار باشد کرونا با توجه به هشدار مسئوالن بهداشتی وارد
پیک چهارمی شود ،باز هم خانه نشینی چاره کار است و در خانه نشینی راه بیشتر
افراد به سمت همان فضای مجازی سوق پیدا میکند.
واقعیت این است که شاید در گذشته نیز یکی از چالشهای جدی خانوادهها
و آموزش و پرورش عدم دستیابی به الگویی کاربردی و موفق برای پر کردن اوقات
فراغت بچهها در سنین مختلف بود که در ایام تابستان خود را نشان میداد .حال
در ایام نوروز که کرونا همچنان ادامه دارد و از حاال برای عدم دید و بازدیدها و
سفرهای نوروزی هشدار مسئوالن بهداشتی هست ،چالش پر کردن دو هفتهای
اوقات فراغت بیشتر خود را نشان میدهد.
شاید در همین روزهایی که طی یک سال گذشته طی شد نیز این چالش وجود
داشت اما در هر صورت وقتی از دانش آموزان را آموزشها پر میکرد و حاال باید دید
آموزش و پرورش یا کارشناسان تربیتی راه حلی عملی و مؤثر در این میان دارند؟
شاید صدا و سیما بیشتر از همه باید در این شرایط نقش خود را ایفا کند اما باز
واقعیت دیگر کمبود جدی تولیدات مناسب و مفرح برای کودکان و نوجوانان به رخ
کشیده میشود .آنچه برای آن در این سالها سرمایه گذاری نشده حاال بیش از
گذشته دارد رخ نمایی میکند.
کاش این روزهای باقیمانده تا تعطیالت نوروز به جای چه نباید کردها ،کمی
هم درباره چه میتوان کردهای مناسب با تعطیالت و ایام نوروز و محدودیتهای
کرونایی برنامه ریزی و سخن گفته شود.

تولیتآستانحضرتمعصومه(س):

تاثیربرخیکارهایهنری وفیلمها
از منابر بیشتر است

تولیت آستان حضرت معصومه(س) با اشاره به اینکه بازیگران سریال حضرت
معصومه(س) باید نسبت به جایگاه نقشها توجه ویژه داشته باشند ،گفت :تاثیر
کارهای هنری و فیلمها گاهی از سخنرانیها و منابر هم بیشتر میشود به همین
علت ما باید به این کارها توجه بیشتری داشته باشیم.
آیتالله سید محمد سعیدی ظهر دیروز در دیدار رئیس سازمان صدا و سیما و
جمعیازمسئوالناینسازمانکهدرسالنمحرابحرممطهربانویکرامتانجام
شد ،با بیان اینکه قم از زمان قدیم به عنوان یک جایگاه حساس برای نشر معارف
اهلبیت(ع) معرفی شده بود ،اظهار کرد :قم قبل از حضرت معصومه(س) نیز
یک رسانه بود اما با وجود حضرت تقویت شد و جلوه دیگری پیدا کرد.
وی از حضرت معصومه(س) به عنوان یک الگوی دختر نام برد و اضافه کرد:
میتوان از ویژگیهای این شخصیت برای معرفی جایگاه زن در اسالم بهرهمند
شد و مباحث نادرستی که در مورد نگاه اسالم به زنان مطرح میشود را تکذیب
کرد.
تولیت آستان مقدس بانوی کرامت گفت :اینکه امام صادق(ع) قبل از تولد
موسی بن جعفر(ع) به جایگاه قم اشاره میکنند نشان از جایگاه ویژه شهر قم
است.
وی از قم بهعنوان حرم اهلبیت(ع) نام برد و تصریح کرد :وجود مراجع بزرگوار
و خاستگاه انقالب اسالمی بودن به حساسیتهای قم میافزاید و ارتباط سریال
حضرت معصومه(س) با قم نیز به حساسیت این سریال میافزاید.
سعیدی اظهار کرد :با توجه به اینکه حرم حضرت معصومه(س) نشان و نمادی
از حضرت زهرا(س) نیز دارد میتوان در سریال حضرت معصومه(س) نیز
اشارههایی به حضرت زهرا(س) داشته باشیم.
ویبااشارهبهاینکهبازیگرانسریالحضرتمعصومه(س)بایدنسبتبهجایگاه
نقشها توجه ویژه داشته باشند ،مطرح کرد :گاهی خالءهایی در تاریخ زندگانی
بزرگواران دینی پیدا میشود که پر کردن این خالهای هزینههای بسیاری دارد هر
چند با استفاده از قرائن و شواهد میتوان این مشکل را رفع کرد.
امام جمعه قم با تاکید بر اینکه پیام سریال حضرت معصومه(س) با شخصیت
حضرت گر ه زده شود ،عنوان کرد :افرادی که فیلم نامه سریال حضرت
معصومه(س) را تدوین میکنند میتوانند بهمظلومیتهای حضرت زینب(س)
نیزاشارههاییداشتهباشند.ویبابیاناینکهمعرفیاهلبیت(ع)موجبهدایت
مردمبهسمتدینمیشود،خاطرنشانکرد:تاثیرکارهایهنریوفیلمهاگاهی
از سخنرانیها و منابر هم بیشتر میشود به همین علت ما باید به این کارها توجه
بیشتریداشتهباشیم.
معاونخدماتزائرینمسجدمقدسجمکرانخبرداد:

آغاز برنامه قرارگاه مردمی گامی به سوی
جامعهمهدوی

معاون خدمات زائرین مسجد مقدس جمکران از آغاز گام ششم فعالیت قرارگاه
مردمی گامی به سوی جامعه مهدوی به مناسبت ماه رجب خبر داد و گفت:
توفیق داشتهایم از نیمه شعبان تا کنون بالغ بر  ۸۰هزار بسته گوشت تبرکی را با
عنوان هدیه امام زمان(عج) به دست نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا برسانیم.
ابراهیم صدوقی از آغاز گام ششم فعالیت های «قرارگاه مردمی گامی به سوی
جامعه مهدوی» خبر داد و اظهار کرد :این گام به منظور جذب مشارکت های
خیرانه برای نذر قربانی به نیت سالمتی امام زمان(عج) در ماه رجب اجرا می شود
و در ماه های شعبان و رمضان با گام های هفتم و هشتم ادامه می یابد.
وی ادامه داد :این قرارگاه بالفاصله بعد از فرمایش مقام معظم رهبری در روز
نیمه شعبان با تدبیر تولیت مسجد مقدس جمکران و با حضور همه خادمان و
بانیان خیر در میعاد منتظران ایجاد شد و تا کنون پنج گام از فعالیت های آن
اجرا شده و توفیق داشته ایم از نیمه شعبان تا کنون بالغ بر  ۸۰هزار بسته گوشت
تبرکی را با عنوان هدیه امام زمان(عج) به دست نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا
برسانیم .معاون خدمات زائرین مسجد مقدس جمکران با بیان اینکه در کنار نذر
قربانی برای سالمتی امام زمان(عج) ،بانیان و خیران با هر میزان از ُوسع و توان در
فعالیت های مختلف مومنانه مشارکت داشته اند ،گفت :در گام ششم قرارگاه که
از ماه رجب آغاز شد تالش داریم در صورت استقبال مردمی و مومنانه ،سطح بهره
مند کردن محرومان را از استان قم گسترش داده و دیگر شهرها را نیز زیرپوشش
قراربدهیم.
صدوقی با بیان اینکه عالقمندان و خیران می توانند با هر سطحی از توانایی در
این نذر قربانی شرکت کنند ،افزود :در کنار بسته های گوشت تبرکی ،بسته های
معیشتی هم به همت گروه های جهادی در طول پنج گام قبلی قرارگاه توزیع شد.
همچنین به همت بنیاد مستضعفان و همکاری مسجد مقدس جمکران  3هزار
بستهمعیشتیبهانضمام 3هزاربستهگوشتتبرکیبامحوریتائمهجمعهبخش
ها و شهرهای استان قم و در محالت محروم با محوریت ائمه جماعات مساجد قم
بیننیازمندانتوزیعشد.
وی خاطرنشان کرد :عالوه بر این ،از نیمه شعبان تا کنون بالغ بر ۶۰۰هزار پرس
غذای گرم در نیمه شعبان و ماه مبارک رمضان بین نیازمندان استان قم توزیع شد
و همه مهمان سفره حضرت ولی(عج) شدند.
رجب «قرارگاه مردمی
عالقمندان برای شرکت در نذر قربانی ماه
ِ
گامی به سوی جامعه مهدوی» می توانند از طریق واریز به شماره کارت
 ۶۱۰۴۳۳۷۵۸۵۳۹۵۶۹۰و یا مراجعه به درگاه اینترنتی www.Jamkaran.ir
بناممسجدمقدسجمکراناقدامکنند.
قائممقاممرکزتحقیقاتحکومتاسالمی:

همایشکتابسالحکومتاسالمی
در قم برگزار میشود

قائم مقام مرکز تحقیقات علمی حکومت اسالمی دبیرخانه مجلس خبرگان
رهبری گفت :دومین همایش کتاب سال حکومت اسالمی  ،پنجشنبه ۳۰
بهمنماه جاری از ساعت ۹صبح در دبیرخانه خبرگان رهبری مستقر در قم برگزار
میشودکهبهدلیلرعایتنکاتبهداشتیمخاطبانبهصورتمجازیآنرادنبال
خواهندکرد.
حجت االسالم و المسلمین امین رضا عابدی نژاد با اشاره به لزوم برگزاری
این همایش  ،بیان کرد :مسائل مربوط به حکومت اسالمی طیف متنوعی از
ضرورتهایی است که با آن مواجه هستیم و بالندگی نظام مقدس جمهوری
اسالمی تا حد زیادی وابسته به پژوهشهای فاخر و تحقیقات موثر در این رابطه
است .وی ادامه داد :تالش ما این است که با معارف مبتنی بر عقالنیت اسالمی
و حمایت از صاحبان اندیشه در این بعد  ،نیازهای فکری نظام پوشش داده شود
و برگزاری این همایش میتواند کمک شایانی به این موضوع و تبدیل شدن
پژوهشهاینظریبهتحقیقاتکاربردیباشد.
عابدی نژاد گفت :بر اساس برنامهریزیهای انجام شده به دنبال این هستیم تا
نتیجهپژوهشهایارائهشدهبهاینهمایشدرمسیراولویتهاینظامساماندهی
و از آثار برگزیده به عنوان تحقیقات کاربردی در حل مسائل پیشرو استفاده شود.
وی بیان کرد :تقدیر از شخصیتهای علمی مجلس خبرگان رهبری که در حوزه
حکومت اسالمی دارای اثر هستند از جمله برنامههای همایش کتاب سال
حکومت اسالمی است و در این رابطه با حضور بازماندگان از تالشهای علمی
مرحوم آیت الله مصباح یزدی و مرحوم آیت الله مومن که خدمات فراوانی در این
زمینه داشتند و همچنین آیات اراکی و کعبی که در این حوزه فعال هستند  ،تقدیر
به عمل خواهد آمد.
وی ادامه داد :رونمایی از آثار جدید آیات اراکی و کعبی در حوزه مسائل حکومت
اسالمی و همچنین تالیفات مرکز تحقیقات علمی حکومت اسالمی در قالب دو
مجموعه با عنوان درسنامه والیت فقیه در سطح کارشناسی دانشگاه و دوره عالی
در حوزه  ،از دیگر برنامههای این همایش است.

اقتصادی5

 شماره 5217ت و سوم 
دوشنبه -بیستوهفتم بهمن ماه  -1399سال بیس 

یکاقتصاددانتشریحکرد؛

تبعات رد الیحه اصالحشده بودجه

«مهدی پازوکی» اقتصاددان عنوان داشت :اگر الیحه اصالحشده تصویب
نشود ،عالمت منفی به اقتصاد کشور دادهایم که نتیجه آن فقط به نفع دالالن و
رانتخواران خواهد بود.
دولت ،دوازدهم آذرماه یعنی سه روز زودتر از موعد قانونی ،سند مهمترین برنامه
مالی کشور برای سال آینده را که همان الیحه بودجه است به مجلس تحویل داد.
کمیسیون تلفیق مجلس که گروهی از نمایندگان آشنا به اقتصاد و مباحث بودجه
در آن جمعند ،کلیات الیحه بودجه  ۱۴۰۰را نهم دی ماه تصویب کرد .بیشتر یک
ماه بعد یعنی چهاردهم بهمن ماه ،الیحه بودجه در صحن علنی رد شد و الیحه به
دولت برگشت .طبق قانون دولت از آن تاریخ به مدت دو هفته فرصت اصالح الیحه
و بازگرداندن این سند مالی به مجلس را برای بررسی و تصویب دارد که این مهلت
قانونی۲روزباقیماندهاست.
نمایندگان مجلس پس از دو ماه بررسی با برنامه پیشنهادی دولت برای دخل
و خرج کشور در سال آینده مخالفت کردند .نمایندگان ایراداتی به الیحه گرفتند
که دفاعی برای راهکارهای ارایه شده ،نداشتند .برای مثال در عین حال که از
احتمال کسری بودجه انتقاد شد ،سقف بودجه عمومی را از ۸۴۰هزار ملیارد
تومان به بیش از هزار و  ۱۲۰هزار میلیارد تومان رساندند یا در حالی که از تورمی
بودن بودجه سخن به میان آمد ،نرخ ارز ترجیحی را  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومان در نظر
گرفتند .مجلس وقتی از افزایش فشار بر مردم با تصویب این الیحه میگفت یکی
از محلهای افزایش بودجه عمومی را افزایش درآمدهای مالیاتی آن هم مالیات بر
ارز افزوده پیشنهاد داده بود.
به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی از جمله «مهدی پازوکی» تامین بودجه
از محل افزایش مالیات یعنی افزایش عمق رکود .این کارشناس اقتصادی معتقد
است ،مجلس با نگاه سیاسی رای به رد کلیات بودجه داده و دولت هم در مدت
دوهفته برای اصالح الیحه و بازگرداندن آن به مجلس نمیتواند معجزه کند و عمال
تغییرات عمدهای در بودجه نخواهیم دید و فقط در این میان ،برخورد مجلس
سیگنال منفی به اقتصاد داد که نتیجه آن به نفع دالالن بود.
در ادامه مصاحبه پازوکی را میخوانید؛
به شدت مخالف افزایش نرخ مالیات هستم
پازوکی در گفت وگو با ایرنا درباره اصالح الیحه بودجه و برگشت آن به مجلس
گفت :در این مدت دو هفته که طبق قانون دولت مهلت اصالح الیحه بودجه را
داشت ،معجزهای رخ نمیدهد بنابراین دولت الیحه را با یک سری اصالحات-
نه صورت اساسی -به مجلس تقدیم میکند و امیدواریم که مجلس در مدت
باقیمانده از سال جاری ،الیحه اصالح شده بودجه ۱۴۰۰را تصویب کند.
وی ادامه داد :باید توجه داشته باشیم که بودجه برنامه مالی ساالنه است و
مهمترینسندمالیکشورمحسوبمیشودکهمجلسبایدآنرابهتصویببرساند
و در صورت تصویب نشدن آن ،سیگنال منفی به بازارها و اقتصاد کشور ارسال
میشودوبیثباتیحاکمدراقتصادکشوربهویژهدراینشرایطتحریمهایظالمانه
تشدیدخواهدشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به طور قطع در این دو هفته اصالحات
ساختاری در الیحه بودجه انجام نمیشود ،افزود :بهتر این بود که نمایندگان
الیحه را با همکاری دولت در مجلس اصالح میکردند و وارد این فعل و انفعاالت

نمیشدند.
پازوکی گفت :بودجه به معنای ساده یعنی حساب دخل و خرج ساالنه دولت که
یک بخش آن منابع درآمدی و بخش دیگر مصارف است و مهمترین منابع درآمدی
دولت نفت و در بخش غیرنفتی مالیات و انتشار اوراق مشارکت است.
وی درباره افزایش سقف بودجه از محل مالیات تاکید کرد :به شدت با افزایش
نرخ مالیات مخالف هستم چراکه افزایش نرخ مالیات به معنای افزایش رکود در
اقتصاد است و به عبارت دیگر افزایش نرخ مالیات یعنی جریمه کردن افرادی که
خوشحسابهستند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه باید پایههای مالیاتی گسترش
یابد ،اظهار داشت :در اقتصاد ایران هم ارقام فرار مالیاتی بسیار باال است و هم
معافیتهای مالیاتی بسیار وسیع است .بنابراین اگر مجلس انقالبی مدعی دفاع
از حقوق مردم است کلیات معافیتهای مالیاتی را حذف کند و هیچ تبعیضی در
پرداخت مالیات قائل نباشد .حتی برای تشویق سرمایهگذاری در منطقه محروم
نباید معافیت مالیاتی وجود داشته باشد بلکه نرخ مالیات صفر در نظر گرفته شود.
پازوکی ادامه داد :دولت و مجلس باید از طریق تجهیز سیستم مالیاتی و
الگوبرداری از تجارت کشورهای موفق ،فرار مالیاتی را به حداقل برسانند که در این
حوزه نظارت دقیق و قوی بر عهده مجلس و نمایندگان است .واقعیت این است که
به دلیل نبود همین نظارت در سطوح مختلف ،کشورمان به بهشت دالالن تبدیل

معاون وزیر صنعت خبر داد:

شدهاست.
مجلس و چالش هزینه های غیرضروری
به گفته پازوکی طرفدار این موضوع هستم که بودجه جاری از محل مالیات تامین
شود و قانون این اجازه را میدهد اما باید توجه داشته باشیم که در کشورمان بیش
از  ۴۰درصد اقتصاد معاف از مالیات است و با افزایش نرخ مالیات نباید فشار را بر
مردمیکههموارهمالیاتپرداختند،بیشترکنیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بخش هزینهای اگر مجلس مدعی
اصالح ساختار بودجه است باید مخارج غیرضرور حکومت در بودجه را حذف کند
و بهتر است که نمایندگان این امر را ابتدا از خود شروع کند ،گفت :نمایندگان سال
گذشته در جریان اصالح و تصویب الیحه بودجه  ۹۹بودجه مجلس را حدود ۸۰
میلیارد تومان افزایش دادند و هر سال بودجه عمرانی مجلس در حال افزایش است
در حالی که با هزار تریلیون تومان (هزار هزار میلیارد تومان) بودجه نیمه تمام در
کشور وجود دارد .به طوری که اگر هیچ پروژهای آغاز نشود حداقل  ۲۵سال طول
میکشد تا این پروژههای نیمهتمام عمرانی به پایان برسد.
وی ادامه داد :همچنین مجلس باید بتواند زمینه را برای جذب سرمایهگذاری
داخلی فراهم کند و این موضوع ،یکی از وظایف مجلس با قانونگذاری صحیح و
اصالحقوانیندستوپاگیراست.ایجادامنیتبرایسرمایهگذاربخشخصوصی
از وظایف مجلس محسوب میشود .اصالح ساختاری یعنی زمینه برای فعالیت
سرمایهگذار بخش خصوصی فراهم شود و مجلس نظارت خود بر اجرای درست
این مهم باید قوی و دقیق کند.
پازوکی تاکید کرد :مجلس باید به این موضوع توجه داشتهباشد که یک سری از
مخارج در بودجه اجتنابناپذیر است.در الیحه بودجه  ۴۴هزار میلیارد تومان به
عنوان کمک به صندوقهای بازنشستگی لحاظ شدهاست ،اگر این عدد برآورده
نشود چطور و از چه محلی حقوق بازنشستگان باید پرداخت شود.آیا میتوان از
پرداخت حقوق معلمان ،پرستاران و  ...صرف نظر کرد؟ وی با بیان اینکه مجلس
باید الیحه بودجه  ۱۴۰۰را با اصالحات توسعهای در جهت کاهش هزینههای غیر
ضرورتصویبکند،اظهارداشت:مجلساگربتواندهزینههایغیرضرورراکاهش
دهد به طور قطع این اقدام مجلس ،اثر ضد تورمی خواهد داشت و به نفع اقتصاد
ملی خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بهشدت با سه دوازدهم بستن بودجه
مخالف هستم و آن را یک نوع تحریم داخلی میدانم ،گفت :اگر به سمت سه
دوازدهم بسته شدن بودجه برویم بهطور قطع سال آینده با افزایش نرخ تورم مواجه
خواهیم بود و مهمترین نکته آن بیثباتی را در اقتصاد کشور تشدید میکند و اتفاقا
این نحوه بودجه بستن بهمعنای برآورده کردن خواسته دشمنان است  .پازوکی
با اشاره به رفتار مجلس در روند بررسی الیحه بودجه ادامه داد :معتقدم مجلس با
الیحه بودجه  ۱۴۰۰کامال سیاسی برخورد کرد و این رفتار به نفع مردم نیست .اگر
مجلس الیحه بودجه را قبول نداشت چرا با دو ماه تاخیر نسبت به رد کلیات الیحه
بودجه اقدام کرد می توانست در هفتههای اول الیحه را رد کند یا در کمیسیون
تلفیق رای به این الیحه ندهد  .وی تاکید کرد :موضوع بسیار مهم این است که اگر
الیحه اصالحشده تصویب نشود ،عالمت منفی به اقتصاد کشور دادهایم که نتیجه
آن فقط به نفع دالالن و رانتخواران خواهد بود.

آمادگی بازارسرمایه برای تامینمالیفعالیت نوآورانه
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :مجموعه بازار
سرمایه این آمادگی را دارد که تامین مالی فعالیتهای
نوآورانه ،دانش بنیانی و مبتنی بر فناوری های جدید را
انجامدهد.
«محمدعلیدهقاندهنوی»دیروزدرمراسمآیینرونمایی
از «بازار تامین مالی جمعی» و «شاخص صکوک فرابورس
ایران» در جمع خبرنگاران افزود :مجموعه کارهایی که
در حوره بازار سرمایه انجام می شود ،متعلق به مجموعه
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوی است ،زیرا بازار
سرمایه یکی از حوزه و فضاهایی است که بحث نوآوری در
آنجا بسیار مورد توجه قرار دارد.
وی اضافه کرد :یکی از محورهایی که در پیشبرد کارهای
حوزه علمی و فناوری کشور تاثیر دارد ،آینده کشور و
توسعه اقتصادی را رقم می زند و زمینه استفاده از ظرفیت
و پتانسیل های عظیم نیروهای جوان و دانشمند کشور را
فراهم می کند تامین مالی این فعالیتها است.
دهقان دهنوی خاطرنشان کرد :مجموعه بازار سرمایه
این آمادگی را دارد که در کنار معاونت علمی و فناوری به
شکل همراه و هماهنگ بتواند تامین مالی فعالیتهای
نوآورانه ،دانش بنیانی و مبتنی بر فناوری های جدید را که

در قالب ابزارها و نهادهای مختلفی راه اندازی می شوند،
انجامدهد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد :این
موضوع که راه اندازی تامین مالی به مدت پنج سال طول
کشیده است ،جای تقدیر دارد ،اما اینکه چندین سال این
فعالیت طول کشیده،محل انتقاد دارد که به چه دلیل این
اقدام به مدت پنج سال طول کشیده است و معنای آن اینکه
به مدت پنج سال از خدمات تامین مالی دورمانده ایم.
دهقان دهنوی خاطرنشان کرد :بنابراین باید به سمتی
برویم که ایده و روش های تامین مالی فعالیت ها به سرعت
در بازار سرمایه شکل بگیرد و اجرایی شود.
وی ادامه داد :ماهیت و خاصیت تامین مالی بدین صورت
است که اگر قرار باشد راه اندازی آن به مدت پنج سال طول
بکشد ،در آن زمان ایده ای جدید به مرحله اجرا می رسد که
ممکن است شیوه قبلی کنار گذاشته شود.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بحث تامین مالی
جمعی به گونه ای است که در سطح جهانی در مراحل
رشد قرار دارند ،گفت :کشورهای مختلف در حال ورود به
این اقدام هستند و همچنین این بخش در هر کشوری که
راه اندازی شده است در مرحله گسترش قرار گرفته است.

آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده تشکیلی طبق
قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند.
 -1رای شماره  139960330001012086مربوط به پرونده کالسه  1399114430001000049مربوط به علیرضا عربی
نژاد فرزند محمود در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  60/40مترمربع پالک شماره  10529/9/18اصلی واقع در قم
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از مرتضی حاج غفاری از سند قطعی 64055
مورخ  47/04/16دفترخانه 8قم (م الف )8899
 -2رای شماره  139960330001012415مربوط به پرونده کالسه  1399114430001000951مربوط به ابوالفضل فتح
اله بیکی فرزند حبیب الله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 112مترمربع پالک شماره  83الی  280/85اصلی واقع
در قم بخش 5حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 59صفحه 218سند قطعی به شماره114022
مورخ  87/03/23دفتر خانه  9قم(م الف )8900
-3رای شماره  139960330001012811مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001542مربوط به سیدعلی
قنادیان فرزند سیدعظیم در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  139مترمربع پالک شماره  56فرعی از  3965اصلی
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  676صفحه  114به موجب سند قطعی
 136710مورخ  1397/10/02دفترخانه  15قم(م الف)8928
-4رای شماره  139960330001011363مربوط به پرونده کالسه  1399114430001000416مربوط به رحیم بهادری
جهرمی فرزند مصطفی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت140مترمربع پالک شماره11100اصلی واقع در قم بخش
یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره  16692مورخ  1397/04/03دفترخانه 31قم(م الف)8929
-5رای شماره  139960330001012814مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001246مربوط به محمد مدحی
فرزندقهرماندرششدانگیکبابساختمانبهمساحت126/59مترمربعپالکشماره11039/4اصلیواقعدرقمبخشیک
حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 251صفحه 139به موجب سند قطعی به شماره 31658مورخ
 1398/05/02دفترخانه 44قم (م الف )8930
-6رای شماره 139960330001012807مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000876مربوط به شهرداری قم به
شناسه ملی  14002879398در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  899/75مترمربع پالک شماره  388و  381و 247
و  254فرعی از  10472و  10473اصلی و  10473/14و  10472اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم
قسمت ثبت شده :سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  580صفحه  330از پالک  10473/14/254و  10472اصلی و دفتر
 507صفحه  225از پالک  10473/14/247و  10472اصلی و دفتر  651صفحه  522و  525از پالک 10473/14/388و
 10472اصلی و دفتر  583صفحه  480از پالک  10473/14/371و  10472اصلی قسمت جاری :سند قطعی -2791
 1390/06/01دفتر  88قم پالک  14فرعی از  10473و  10472اصلی و سند قطعی  1390/07/03-2903دفتر  88قم
پالک  14فرعی از  10473و  10472اصلی و سند قطعی  1390/08/22-3078از پالک  10476اصلی و  10472اصلی و
 14فرعی از 10473اصلی و سند قطعی
 1390/06/12-18707دفتر 52قم از پالک ثبتی  14فرعی از  10473و  10472اصلی و سند قطعی -3230
 1390/10/14دفتر  88قم از پالک ثبتی  14فرعی  10473و  10472اصلی و سند قطعی  1390/12/06-2198دفتر 86
قم از پالک ثبتی  14فرعی از  10473و  10472اصلی و سند قطعی  6886- 1392/06/10دفتر  74قم از پالک ثبتی 14
فرعی از  10473و  10472اصلی و سند قطعی  1390/07/03-18949دفتر  52قم از پالک ثبتی  14فرعی از  10473و
 10472اصلی (م الف )8932
-7رای شماره  139960330001011754مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001180مربوط به غالمحسن

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالمکرد 10 :ماهه امسال،
بیش از  ۳۰۰بنگاه بزرگ تولیدی کشور افزون بر  ۲۰درصد رشد تولید داشته اند.
«سعید زرندی» در همایش رتبهبندی شرکتهای برتر ایران ( )IMI۱۰۰افزود:
مسیر توسعه کشور بر مبنای شرکتهای بزرگ رقم میخورد.
ویضمنیادآوریاینکهروندکاهشیتشکیلسرمایهنگرانکنندهاست،گفت:
از شرکتهای بزرگ برای سرمایهگذاریهای جدید دعوت شده است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت خاطرنشانکرد :نوآوری ،اشتغال پایدار و
ارزش افزوده در شرکتهای بزرگ شکل میگیرد ،اما در برخی رویکردها ،قوانین و
لغو برخی محدودیتها در بخش سرمایهگذاری نیاز به تغییر داریم.
زرندی ،مهمترین موضوع آینده صنعت را سرمایهگذاری و تولید با ارزش افزوده
باال برشمرد و گفت :ثبات نسبی پیش آمده در اقتصاد ،اثر مثبت بر تولید گذاشته
است.
سهم چشمگیر شرکتهای بزرگ در تولید ،صادرات و اشتغال
براساس این گزارش ،مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در این مراسم با اشاره
به سهم شرکتهای بزرگ ایران در اقتصاد ملی ،افزود ۷۴.۲ :درصد اشتغال۹۴ ،
درصد صادرات و ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی کشور ،سهم ۵۰۰شرکت و بنگاه
بزرگ اقتصادی کشور است.
«ابوالفضل کیانی بختیاری» گفت ۸۹ :درصد کل فروش  ۵۰۰شرکت بزرگ
کشور ،سهم  ۱۰۰شرکت نخست و نشاندهنده اثرگذاری بسیار باالی این
شرکتهاست.
به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ۱۱،درصد تولید ناخالص داخلی و
 ۳۷درصد کل فروش کشور متعلق به این شرکتهاست.
وی پیرامون ارزیابی این شرکتها خاطرنشانکرد ۲۳ :شاخص در این ارزیابی
لحاظ شده که مهمترین آنها عالوه بر فروش کلی ،شاخصهایی مانند سودآوری،
بهرهوری،صادرات ،نقدینگی ،بدهی و شاخصهای بازار بوده است.
عواملموفقیتشرکتهایبرترجهان
کیانی بختیاری همچنین درباره عوامل موفقیت شرکتهای برتر جهان و
ارزیابی  ۵۰۰شرکت بزرگ جهان افزود :عواملی مانند پایان دادن داوطلبانه به
عمر یک محصول و خدمت و جایگزین کردن آن ،استفاده از شیوع بیماری کرونا
به عنوان یک فرصت در نوآوری خدمات و استفاده از فناوریهای نوظهور نظیر
بالکچین ،استفاده از فناوریهای بنیانفکن و نوآوریهای خدمت افزا ،ادغام
و اکتساب شرکتهای موجود ،همکاری در عین رقابت ،استفاده از اینترنت اشیا
برای هوشمندسازی صنایع و استفاده از فناوریهای جدیدی نظیر رایانش ابری
و واقعیت مجازی در صنعت ،جزو شاخصهایی است که در ارزیابی شرکتهای
بزرگ جهان لحاظ میشود.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ،دوری شرکتهای بزرگ جهان از استفاده
از انرژیهای فسیلی و حرکت به سمت انرژیهای تجدیدپذیر را یک حرکت اصلی
در صنعت جهانی برشمرد و گفت :بسیاری از کشورها ۱۰تا ۱۵سال آینده را زمان
توقفاستخراجانرژیهایفسیلیاعالمکردهاند.
یک کارشناس بازار سرمایه اعالم کرد:

بازگشت بورس به مدار رشد
با تغییر دامنه نوسان

رییس سازمان بورس اعالم کرد:

وی خاطرنشان کرد :باید فضایی ایجاد شود تا شرکت
های کوچک و متوسطی که زمینه تامین مالی آنها در بازار
سرمایه وجود دارد بتوانند از طریق تامین مالی جمعی
نیازهای خود را فراهم کنند.
دهقان دهنوی اظهار داشت :این به معنای آن است که
بازارسرمایهدرحالارائهخدماتبهگروهیازتولیدکنندگان
و صاحبان کسب و کار در کشور است که در گذشته وجود
نداشته است ،بنابراین این فعالیت به عنوان فعالیتی
ارزشمند تلقی می شود .رییس سازمان بورس و اوراق بهادار
با بیان اینکه باید به طور حتم بر روی آموزش و فرهنگ
سازی به کارگیری این تامین مالی کار شود ،افزود :افرادی
که وارد تامین مالی جمعی می شوند و سرمایه های کوچک
خود را وارد بازار می کنند باید به طور کامل مطلع باشند که
در حال ورود به چه فرآیندی هستند .به گفته وی ،باید عالوه
بر فراهم بودن چارچوب الزم برای گزارش دهی ،شفافیت
اطالعاتی وجود داشته باشد تا سرمایه گذاران بدانند که در
حالپذیرشچهریسکیهستند.
دهقاندهنویخاطرنشانکرد:زمینهایبایدفراهمشود
تا افراد مطلع شوند که با چه ویژگی هایی می توانند وارد
این بازار شوند ،همچنین از ریسک های آن مطلع شوند تا

رشد ۲۰درصدی تولید بنگاههای بزرگ در
 ۱۰ماهه امسال

از این طریق بستر الزم برای گسترش این تامین مالی در
کشور فراهم شود .رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به
راه اندازی شاخص صکوک اشاره کرد و گفت :سال های
گذشته که صحبت از شاخص صکوک بود فعالیت آن
محدود و فقط به عنوان ابزاری به آن نگاه می شد که در
بیرون از کشور راه اندازی شده است و از آن در داخل کشور
برخوردارنبودیم.
وی خاطرنشان کرد :امروز بازار سرمایه و عرضه این ابزار
تامین مالی در بازار به سطح و عمقی رسیده است که می
توان برای آن شاخص تعریف کرد .دهقان دهنوی اظهار
داشت :جای خوشحالی دارد که بازار تامین مالی صکوک
به این حجم از انتشار اوراق صکوک و عمق رسیده است که
می توان برای آن شاخص تعریف کرد و اطالعات خوبی در
اختیار سرمایه گذاران و تحلیلگران قرار می گیرد .رییس
سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد :امیدواریم
بتوانیم این مسیر را دنبال کنیم و ضمن نوآوری و ابزار
جدیدتر ،زمینه گسترش فضای تامین مالی در کشور و
توسعه نقش بازار سرمایه و جایگاه آن را در کشور را برای
تامین مالی بخش واقعی اقتصاد در همه حوزه ها فراهم
کنیم.

نظام آبادی فرزند حسن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 99/85مترمربع پالک شماره  11186اصلی واقع در قم
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره  65403مورخ  86/06/15دفترخانه 11قم(م الف )8934
-8رای شماره  139960330001011601مربوط به پرونده کالسه  1399114430001000404مربوط به سیدعلیرضا
حجازی فرزند سیدمهدی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت185/15مترمربع پالک شماره 11092اصلی واقع در قم
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  572صفحه  524به موجب سند قطعی 55955
مورخ  1398/11/17دفترخانه  59قم (م الف )8936
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با
توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته
باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ
و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را
به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود
تاریخ انتشار نوبت اول99/11/11:
تاریخ انتشارنوبت دوم99/11/27:
داود فهیمی نیک -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم
-----------------------------------------------------------------------------------

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند
-1رأی شماره 139960330002016685مربوط به پرونده کالسه1399114430002001198مربوط به معصومه مرادی
ندیم فرزند حسن درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 100مترمربع پالک شماره فرعی از
1846/4اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دوقم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از سکینه و کبری موسوی
حرمی(مالف)8931
-2رأیشماره 139960330002016237مربوطبهپروندهکالسه 1399114430002000184مربوطبهسعیدچهرقانی
فرزند محمد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 25مترمربع پالک شماره فرعی از 1955
اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از اسماعیل افسر(م الف)8933
 -3رأی شماره  139960330002013342مربوط به پرونده کالسه  1397114430002000666مربوط به بیرامعلی
ذکائی فرزند عزیزعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت154مترمربع پالک شماره فرعی
از  2214اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از وراث سیدعلی اکبر
تولیتی صفحه 143دفتر(5م الف)8935
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با
توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته
باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه ی دو قم تسلیم و رسید آن را
اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن
را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول99/11/11:
تاریخانتشارنوبتدوم99/11/27:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :کارشناسان بازار سرمایه بارها بر ضرورت تغییر
دامنهنوسانخریدوفروشسهامتاکیدداشتندتاازاینطریقبتوانضمنکاهش
ریسک معامالت ،زمینه بازگشت رشد به معامالت بورس را فراهم کرد.
«هومن عمیدی» با اشاره به روند معامالت در هفته سوم بهمن ماه اظهار داشت:
در هفته سپری شده شاهد مهمترین و بهترین تصمیم توسط مسووالن سازمان
بورس بودیم که این موضوع توانست در بازگشت روند صعودی به معامالت بورس
تاثیرگذار باشد .وی افزود :از مردادماه سال جاری که بازار وارد مدار نزولی شد
کارشناسان حاضر در بازار سرمایه بارها بر ضرورت تغییر دامنه نوسان خرید و
فروش سهام تاکید داشتند تا از این طریق بتوان ضمن کاهش ریسک معامالت،
زمینهبازگشترشدبهمعامالتبورسرافراهمکرد.عمیدیبهاهمیتتغییردامنه
نوسان معامالت بورس به منفی دو و مثبت  ٦درصد تاکید کرد و گفت :تا قبل از
تغییر ،دامنه نوسان برای نوسان گیران باز بود و سفته بازان می توانستند در صورت
خرید در کف قیمت و فروش در سقف ،به صورت ناخالص  ۱۰درصد و به صورت
خالص  ۸.۵درصد سود کسب کنند .این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد:
توجه به این نکته ضروری است که در شرایط فعلی به دلیل نامتقارن بودن دامنه
نوسان احتمال کسب بازدهی مثبت در طول یک هفته برای سرمایه گذاران سه
برابر حالت قبل است .وی اظهار داشت :در چنین فضایی با توجه به شرایط
حمایتی شاخص کل در سطح یک میلیون و ٢٠٠هزار ،احتمال رشد بازار تا کانال
یک میلیون و  ۵۰۰هزار واحد و یک میلیون و  ٧٠٠هزار واحد وجود دارد .عمیدی
روند معامالت روند معامالت بورس در ماه اسفند را پیش بینی کرد و گفت :با توجه
به رشد قیمت نفت به بیش از  ۶۰دالر ،ثبات حاکم در بازار ارز ،کاهش تنش ها
در بحث قیمت گذاری محصوالت فوالدی بین وزارت صنعت و بورس کاال ،وجود
اخبار بنیادی مناسب در بازار ،آماده شدن مجوزهای افزایش سرمایه شرکت ها و
قول ریاست جدید سازمان بورس مبنی بر تغییر قوانین بازارگردانی پیش بینی می
شود روند معامالت بورس در اسفند ماه با بازدهی مثبت همراه باشد و سهامداران
بتوانند سود قابل توجهی را از این بازار کسب کنند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد :از بعد جهانی امیدواری ها برای کنترل
کرونا و آثار مثبت تزریق واکسن ها بر آمار تولید و تقاضای کامودیتی (مواد پایه
و معدنی) توسط مصرف کنندگان افزایش پیدا کرده است که به نظر می رسد
قیمتهای جهانی فلزات از ثبات مناسبی برخوردار شوند .وی اظهار داشت:
ورود نقدینگی هوشمند در طی هفته گذشته جهت خرید سهام توسط اشخاص
حقیقی و حقوقی ،سیگنال مثبت دیگری است که می تواند تاییدکننده بهبود
روند معامالت بازار باشد .عمیدی با اشاره به اینکه از نظر سیاسی روی کار آمدن
بایدن و تالش دموکرات ها برای بازگشت به به برجام باعث ایجاد چشم انداز برای
رفع تحریم ها شده است ،گفت :از دیگر اتفاقات مثبت بازار پول و بازار سرمایه می
توان به احتمال کاهش نرخ بهره بین بانکی اشاره کرد که به طور معمول و براساس
تجربیات گذشته ،بازار در چنین مواقعی با رشد همراه شده و باعث کاهش p/e
متوسط بازار بورس می شود .وی روند معامالت بورس در هته پایانی بهمن ماه را
پیش بینی کرد و افزود :در مجموع به نظر می رسد در هفته های آینده می توان
به رشد عمومی بازار سرمایه به خصوص در سهام شرکت های شاخص ساز امیدوار
بود و شوک های مثبت تصمیمات درست و شجاعانه متولیان جدید بازار سرمایه
می تواند منشا آثار مثبتی در بورس اوراق بهادار باشد .عمیدی خاطرنشان کرد:
در این بین باید مراقب برخی از تصمیم گیری ها از سوی شرکت های حقوقی به
بهانه عرضه و فروش جهت شناسایی سود یا تامین مالی برای انتهای سال بود.
دبیرانجمنشرکتهایهواپیمایی:

قیمتبلیتهواپیمادرنوروزافزایشنمییابد

دبیرانجمنشرکتهایهواپیماییگفت:شرکتهایهواپیماییافزایشنرخی
برای بلیت هواپیما در ایام نوروز نخواهند داشت« .مقصود اسعدی سامانی» از
توافقشرکتهایهواپیماییمبنیبرعدمافزایشنرخبلیتدرایامنوروزخبرداد.
وی گفت :شرکتها تابع نرخ بلیت مصوب سازمان هواپیمایی کشوری خواهند
بود .دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی توضیح داد :در ایام نوروز افزایشی در
نرخبلیتهواپیماهارخنخواهدداد.شرکتهایهواپیماییباوجودخسارتهایی
که ناشی از کرونا متحمل شدند ،همچنان مطابق نرخ مصوب سازمان هواپیمایی
کشوری اقدام به فروش بلیت خواهند کرد .سامانی تأکید کرد :گزارش
خسارتهای ناشی از کرونای ایرالینها ،بهویژه به دلیل استفاده از ظرفیت ۶۰
درصد هواپیماها به وزارت راه و شهرسازی تقدیم شده و اکنون ایرالینها در انتظار
تصمیم وزارتخانه در خصوص زیانهای وارده به شرکتها هستند.
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مدیر عامل شرکت فرابورس در گفت وگویی اعالم کرد:

سهام سرخابیها بر سر دوراهی برای
عرضه در فرابورس

مدیر عامل شرکت فرابورس ایران
گفت :اکنون نمیتوان به هیچ عنوان
زمان مشخصی را برای عرضه سهام
سرخابیها در فرابورس اعالم کرد اما
فرابورس از همه لحاظ آمادگی الزم
برای پذیرش سهام این دو باشگاه را
دارد.
«امیر هامونی» به آخرین وضعیت
واگذاری و عرضه سهام استقالل و
پرسپولیس در فرابورس اشاره کرد و
افزود :همت و پشتکار دولت ،سازمان
خصوصی سازی و هیات واگذاری در
سال  ٩٩برای واگذاری سهام استقالل
و پرسپولیس نسبت به سالهای گذشته بیسابقه بوده و در این زمان تالشهای
گستردهای از سوی سازمانهای مختلف برای به نتیجه رساندن این عرضه و واگذاری
صورت گرفته است.
وی اظهار داشت :سازمان خصوصیسازی مدارک و مستندات خوبی را برای این
واگذاری در اختیار شرکت فرابورس قرار داده و استقالل تا حدودی به لحاظ انجام
برخی از فرآیندها عقبتر از پرسپولیس است.
هامونی با تاکید بر اینکه مدارک باشگاه پرسپولیس در اختیار شرکت فرابورس قرار
گرفته است ،گفت :جلسه پیش پذیرش سهام این باشگاه برگزار شده است و در
این میان برخی از پیگیریها از سوی سازمان خصوصی سازی برای زودتر به نتیجه
رساندن این عرضه در حال انجام است.
مدیر عامل شرکت فرابورس ایران اظهار داشت :اکنون بحث مهمی که برای نهایی
شدن ورود سرخابیها به فرابورس وجود دارد این است که زمانی باشگاهها وارد
بورس میشوند مردم شریک آینده این شرکتها خواهند بود و قرار است سالیان سال
سهامدار این شرکت ها باقی بمانند؛ بنابراین باید این باشگاه ها برنامه ای را برای تداوم
فعالیت ،سودآوری مستمر و تکرار شونده به فرابورس ارائه دهند.
وی اظهار داشت :مسووالن این دو باشگاه در این زمینه شاید الزم باشد قراردادهایی
را با اسپانسرها و شرکتها امضا کنند تا از طریق آنها نقدینگی به صورت مستمر وارد
این باشگاه ها شود و به صورت ساالنه پولی را از طریق اسپانسرها دریافت کنند.
هامونی با بیان اینکه در صورتی که برنامه مستمری برای درآمدزایی این دو باشگاه
وجود نداشته باشد ،اقدام مربوط به پذیرش آنها در فرابورس سخت خواهد شد و مسیر
سخت و طاقت فرسایی را برای حضور آنها در فرابورس پیش بینی می کنیم ،گفت :این
دو باشگاه باید همه تالش خود را برای ایجاد درآمدزایی باثبات و پایدار به کار گیرند تا
بتوانند همیشه نفعی را به این دو مجموعه ورزشی برسانند.
مدیر عامل شرکت فرابورس ایران با اشاره به اینکه در مورد دو باشگاه استقالل و
پرسپولیس با برخی از مسایل غیرمترقبه روبرو هستیم ،افزود :برای مثال پرسپولیس
امسال به مرحله قهرمانی جام باشگاههای آسیا رسیده است و در صورتهای مالی
خود درآمدی را از محل نایب قهرمانی این جام دریافت کرده است ،این موضوع تا چه
میزان احتمال دارد که سال آینده برای پرسپولیس رخ دهد ،در این زمینه رقم وارد شده
به صورت های مالی قابل توجه است و نتیجه به دست آوردن یا نیاوردن آن می تواند
بسیاربایکدیگرمتفاوتباشد.
وی خاطرنشان کرد :فروش بازیکن نیز از جمله مسایلی است که می تواند تاثیر
متفاوتی را در صورت های مالی باشگاه ها داشته باشد ،به عنوان مثال سال گذشته
بازیکنیبهیکیازباشگاههایمعتبراروپاییفروختهشدکهدرآمدقابلتوجهیرابرای
پرسپولیسایجادکرد.
هامونی اشاره کرد :هر سال می توان چند بازیکن را آموزش داد تا به دیگر باشگاه
ها فروخته شود که باشگاه می تواند از این محل درآمد قابل توجهی را کسب کند و
این مسایل ،نکات بسیار مهمی هستند که باشگاه ها باید به طور حتم به آن توجه
داشتهباشند.
مدیر عامل شرکت فرابورس ایران به زمان عرضه سهام سرخابی ها در فرابورس اشاره
کرد و گفت :این موضوع بسته به برنامه های مسووالن در هیات پذیرش دارد که این دو
باشگاه به چه صورت در هیات پذیرش ظاهر شوند و حرف نهایی از سوی این هیات
مطرح می شود.
وی تاکید کرد :با توجه به مسایل مطرح شده اکنون نمیتوان به هیچ عنوان زمان
مشخصی را برای عرضه سهام سرخابیها در فرابورس اعالم کرد اما فرابورس از همه
لحاظ آمادگی الزم برای پذیرش سهام این دو باشگاه را دارد.
به گزارش ایرنا ،موضوع واگذاری و عرضه سهام سرخابیها به فرابورس موضوع تازه
ای نیست و بارها در خصوص جزییات عرضه سهام این دو باشگاه و زمان واگذاری آن
موضوعات مختلفی مطرح شده است که تاکنون هیچ یک از آن اجرا نشده است.
هفته گذشته معاون سازمان خصوصی سازی از احتمال عرضه سهام پرسپولیس به
فرابورس تا چند روز آینده خبر داد و گفت :همه سعی ما این است تا هر چه زودتر سهام
پرسپولیس در فرابورس پذیرش شود ،زیرا کارهای اصلی آن انجام شده و باقی کارها
کار سختی نیست که بخواهد عرضه را با تاخیر زیادی مواجه کند.
وی خاطرنشانکرد  :عرضه سهام سرخابیها در فرابورس پس از اخذ مصوبه هیات
پذیرش فرابورس عملیاتی خواهد شد ،بدین صورت که پس از پذیرش باید درج نماد
انجام شود و سپس شاهد عرضه اولیه خواهیم بود .شمس اظهار داشت :فعالیتهای
باشگاه پرسپولیس به خوبی در حال انجام است ،اما باشگاه استقالل تا حدودی با
تاخیر فعالیت همراه است و با یک یا  ۲هفته تاخیر اطالعاتش به فرابورس ارائه داده
شده است .معاون سازمان خصوصی سازی خاطرنشانکرد :یکی از دالیل اصلی
تاخیر در فعالیت باشگاه استقالل و پرسپولیس سال مالی آنها است ،سال مالی
پرسپولیس ۳۱خرداد ماه و برای استقالل ۳۱تیر ماه است؛ بنابراین صورتهای مالی
 ۶ماهه برای پرسپولیس  ۳۰آذر ماه و برای استقالل  ۳۰دی ماه است و به همین دلیل
آمادهسازی صورتهای مالی توسط باشگاه استقالل کمی زمان بر است .وی افزود:
براساس هماهنگی با فرابورس ،وزارت ورزش و وزارت اقتصاد ،ممکن است عرضه
سهام این دو باشگاه بهصورت همزمان در فرابورس انجام شود.
ازسویکمیتهانضباطیفدراسیونفوتبال؛

«منشا» تا اطالع بعدی محروم شد

مهاجم تیم فوتبال گلگهر سیرجان از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تا
اطالع بعدی از همراهی تیمش محروم شد.
به گزارش ایرنا ،در جریان دیدار تیمهای گلگهر برابر نساجی از هفته پانزدهم لیگ
برتر فوتبال که در ورزشگاه امامعلی(ع) شهر سیرجان برگزار شد و با برتری  ۲بر یک
شاگردانامیرقلعهنوییخاتمهیافت«،گادوینمنشا»مهاجمنیجریهایزنندهگلدوم
گلگهر بود اما خوشحالی پس از گل او حواشی زیادی بههمراه داشت.
درهمینراستاکمیتهانضباطیفدراسیونفوتبالاعالمکرد:باتوجهبهگزارشمقام
رسمی مسابقه بین تیمهای نساجی مازندران و گل گهر سیرجان از سری رقابتهای
لیگ برتر در هفته پانزدهم ،از سوی گادوین منشا ،بازیکن تیم گلگهر سیرجان
تخلفاتی مبنی بر رفتار غیر ورزشی شایسته صدور قرار دستور موقت است .بر همین
اساس به استناد ماده  ۱۰۰مقررات انضباطی و تا صدور رای مقتضی وی از همراهی و
حضور در تمامی مسابقات فوتبال معلق و محروم است .قرار صادره ظرف مهلت دو روز
پس از ابالغ ،قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف است.
تراکتور - ۲سایپا یک؛

خروج تیم مسعود شجاعی از بحران

تیم فوتبال تراکتور در آخرین دیدار خود در نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال برابر
سایپابهپیروزیرسید.
تیم فوتبال تراکتور در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال روز یکشنبه میهمان تیم سایپا
بود که این بازی با نتیجه  ۲بر یکبه سود تراکتور به پایان رسید .در این بازی که از
ساعت  ۱۵دیروز در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار شد ،مهرداد حیدری ( )۸برای
سایپا و محمدرضا خانزاده ( )۴۵+۳و حمید بوحمدان ( )۴۵+۶برای تراکتور گلزنی
کردند.
تراکتور با سرمربیگری مسعود شجاعی در حالی امروز به این نتیجه رسید که در دو
بازی گذشته خود مقابل آلومینیوم اراک و پرسپولیس تهران شکست خورده بود .سایپا
هم با هدایت ابراهیم صادقی از دو بازی گذشته خود صاحب یک امتیاز شده بود.
تراکتور بااین برد ۲۲امتیازی شد و به کار خود در نیم فصل اول با جایگاه هشتم پایان
داد .سایپا با این باخت  ۱۷امتیازی و در رده سیزدهم جدول باقی ماند.

چهارمین ُبردمتوالیپرسپولیس؛

شاگردان یحیی یک گام تا صدر جدول

تیمفوتبال پرسپولیسبابرترییکبرصفرمقابلپیکانبهچهارمین ُبردمتوالی
خود دست یافت تا تنها یک گام با صدر جدول و قهرمانی در نیم فصل فاصله
داشتهباشد.
عصر روز یکشنبه و در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای ایران،
پرسپولیس در ورزشگاهآزادی به مصاف پیکان رفت و به برتری یک بر صفر رسید
و با  ۲۷امتیاز در رتبه دوم قرار گرفت .هم اکنون ،سپاهان با  ۲۸امتیاز و یک بازی
بیشتر،صدرنشیناست.
«رضا عادل» قضاوت بازی را با کمکهای «سعید قاسمی» و «علی رعیت»
عهدهداربود.
پرسپولیس برای نزدیک شدن به صدر جدول نیاز مبرمی به کسب برتری داشت
و بازی را تهاجمی آغاز کرد و نخستین فرصت در دقیقه نهم ایجاد شد که «وحید
امیری»نتوانستگلزنیکند.
در ادامه پیکان روند بازی را به تعادل کشید و حتی می توانست در دقیقه  ۱۸به
گل برسد که «فرزاد حاتمی» نتوانست بهره الزم را از موقعیت ببرد.
پیکان به پرتابهای اوت بلند «نادر محمدی» امید زیادی داشت و در دقیقه ۳۰
پرتاب او با ضربه سر بازیکن این تیم همراه شد و با اختالف اندکی از روی دروازه
به بیرون رفت.
در نهایت نیمه نخست این دیدار با تساوی بدون گل همراه شد تا همه چیز به
نیمه دوم کشیده شود.
حمالت پرسپولیس ادامه یافت و در دقیقه  ۵۴حرکت هماهنگ بازیکنان این

تیم ،توپ را در دهانه دروازه به «احمد نوراللهی» رساند تا او دروازه خالی پیکان
را باز کند.
پیکان برای جبران نتیجه به طور مداوم از پرتابهای بلند «نادر محمدی»
استفاده می کرد که در دقیقه  ۶۸پرتاب این بازیکن در پشت محوطه به «مجید
عیدی» رسید که شوت سنگین و تماشایی او به تیرک دروازه پرسپولیس برخورد
کرد.
در دقیقه ۹۲اشتباه «حامد لک» در خروج از دروازه با ضربه مهاجم پیکان همراه
شد و در آستانه توپ به دروازه« ،سیدجالل حسینی» تیمش را نجات داد.
در نهایت این دیدار با پیروزی یک بر صفر شاگردان یحیی گلمحمدی همراه
بود و این تیم با کسب سه امتیاز این دیدار در جایگاه دوم ردهبندی قرار گرفت.
حمیدمطهری:
بازیکنانمافوقالعادهجنگجوظاهرشدند
مربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت :همه بازیکنان ما ارزشمند هستند و برای
نیمکتنشینی مهدیعبدی دلیل خاصیوجودندارد.
حمیدمطهریدرنشستخبریپسازدیدارپرسپولیسبرابرپیکانکهبابرتری
یک بر صفر سرخپوشان همراه بود ،اظهار داشت :بازی شکل و فرم خوبی داشت.
ما همیشه سعی میکنیم جابجاییهای زیادی را در بازی داشته باشیم .تشکیل
مثلث در کانالهای کناری موجب شد تا فشردگی دفاع حریف را بشکنیم و به گل
برسیم .در نیمه دوم حریف با  ۵دفاع کار میکرد و ما با استفاده از مدافعان کناری
با تعداد نفرات بیشتر در حمله حاضر شدیم و جواب گرفتیم.

وی افزود :در این بازی ما تمرکز ۱۰۰درصدی داشتیم .اگر تمرکز نداشته باشیم
روی حرکات حریف ضربه خواهیم خورد .بازیکنان ما فوقالعاده جنگجو ظاهر
شدند و تا آخرین لحظه برای شادی دل هواداران و سربلندی پرسپولیس مبارزه
کردند.ازبازیکنانمانتشکرویژ همیکنم.
مربیتیمفوتبالپرسپولیسدرمورددالیلنیمکتنیمکتنشینیمهدیعبدی
تصریح کرد :همه بازیکنان پرسپولیس برای ما ارزشمند هستند .همه بازیکنان در
فرمخوبیقراردارند.اینبهشرایطتاکتیکیتیمبستگیداردودنبالدلیلخاصی
نگردید.
مطهری در مورد اینکه پرسپولیس ممکن بود در دقایق پایانی بازی برده را با
تساوی عوض کند ،اضافه کرد :در فوتبال طبیعی است که تیمتان زمانی که در فاز
هجومی است ،به حریف موقعیت گل بدهید اما دروازهبان و مدافعان ما فوقالعاده
خوب بازی کردند.
وی در مورد عدم استفاده از محمد انصاری تاکید کرد :او هم از نظر فنی و هم از
حیث اخالقی توانمند است .او بعد از عمل سنگین روی پایش به ما اضافه شد.
با توجه به شرایط کرونا نتوانستیم بازی دوستانه داشته باشیم .او باید در مسابقات
دوستانه و بازیهای تمرینی محک بخورد و کم کم به تیم اضافه شود .ما باید از تیم
مراقبت کنیم .در مورد او حاشیه نسازید .او هر زمان به فرم خوب رسید میتواند
برایپرسپولیسبازیکند.
مهدی تارتار :
داورتحتتاثیرنامپرسپولیسقرارداشت
سرمربی تیم فوتبال پیکان گفت :داور دیدار با پرسپولیس ،تحت تاثیر نام حریف
قرار داشت و با صدای بازیکنان پرسپولیس ،هر برخوردی را در محوطه جریمه این
تیم،خطامیگرفت.
مهدی تارتار در پایان دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و پیکان که در چارچوب
هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی برگزار شد و با
برتری یک بر صفر سرخپوشان پایتخت پایان یافت ،اظهار کرد :بازیکنان ما در
دیدار امروز عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند و شاهد مسابقه پایاپایی
بودیم.
سرمربی پیکان تهران اضافه کرد :در نیمه نخست هر چند پرسپولیس مالکیت
توپ را در اختیار داشت اما موقعیت گلزنی نداشت و موقعیتهایی که بازیکنان
ما خلق کردند بسیار بهتر بود و متاسفانه به رغم این موقعیتها ،مسابقه را واگذار
کردیم.تارتارتأکیدکرد:پیکاندرخطوطمختلفازنظرکمیتدچارمشکلاست
و به طور حتم در فاصله بین نیم فصل اول و دوم باید تیم تقویت شود تا در نیم فصل
دوم بهتر ظاهر شویم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پیکان غیر از پرتاب اوت ،تاکتیک دیگری
مقابل حریفان خود دارد یا خیر گفت :به طور قطع تاکتیکهای دیگری هم
داشتیم و داریم و در این فصل فقط دو گل با پرتاب اوت به ثمر رساندیم و در ۱۳گل
دیگر پرتاب اوت نقشی نداشته است و بازیهای خوبی را هم به نمایش گذاشتیم.
سرمربی پیکان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه به نظر میرسید
داور مسابقه هر برخوردی در محوطه جریمه پرسپولیس را خطا به نفع این تیم
میگرفت اظهار کرد :متاسفانه داور مسابقه تحت تاثیر نام حریف بود و هر توپی
که میخواست خطرآفرین باشد ،سوت میزد و امیدوارم تصمیماتش در محوطه
جریمه حریف درست باشد .البته آقای عادل از داوران خوب و سالم فوتبال کشور
ماست.ویگفت:بهنظرمیرسیدداورعمدتاباصدایبازیکنحریفسوتمیزد
و شاید ما اشتباه میکنیم زیرا عادل از داوران با کیفیت است.

رقابت ایثار قم در جام حذفی بسکتبال با ویلچر ایران

تداوم پیروزیها و صعود سوهان قم در لیگ آزادگان

تیم ایثار قم قهرمان سال 1397لیگ ملی بسکتبال با ویلچر باشگاههای ایران در نخستین دوره مسابقات کشوری
جام حذفی این رشته به مصاف حریفان میرود.
برپایه این گزارش  ،در حالی که دقیقا یک سال هیچ رویداد داخلی در رشته موفق ورزش جانبازان و معلولین یعنی
بسکتبال با ویلچر در سطح کشور برگزار نشده و تی م ملی نیز به هیچ رویداد برونمرزی اعزام نشده ،حاال قرار است
برگزاری جام حذفی بار دیگر شور و هیجان را به این ورزش موفق بیاورد.
بسکتبال با ویلچر همواره رشتهای شاخص و مقامآور در بین رشتههای تیمی ورزش جانبازان و معلولین برای
کشورمان بوده و بعد از قهرمانی در بازیهای پاراآسیایی 2018جاکارتای اندونزی و حضور در بازیهای پارالمپیک
 2016ریودوژانیرو برزیل ،اکنون نماینده ایران در بازیهای پارالمپیک 2021توکیو نیز محسوب میشود.
در استان قم موفقترین باشگاه و تیم حرفهای در رشته بسکتبال با ویلچر ،ایثار است تیمی که سابقه دو قهرمانی در
سالهای 1393و 1394لیگ برتر ،دو قهرمانی در لیگ دسته دوم و قهرمانی در لیگ ملی بسکتبال با ویلچر ایران را
در کارنامه دارد و قرار است امسال در جام حذفی بسکتبال با ویلچر به میدان برود.
ایثار در سال 1398تا مرحله پلیآف رقابتهای لیگ برتر بسکتبال با ویلچر ایران و در آستانه صعود به مرحله نهایی
پیش رفت اما بازیهای لیگ برتر به دلیل شیوع ویروس کرونا ادامه پیدا نکرد و لیگ نیمه تمام ماند ،امسال نیز لیگ
برتر به دلیل تداوم شیوع کرونا برگزار نشد و جام حذفی جایگزین آن شده است.
پس از جلس ه مسووالن فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین و انجمن بسکتبال با ویلچر مقرر شد مسابقات
جام حذفی بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور در روزهای دوم تا پنجم اسفند ماه به میزبانی تهران برگزار شود
تا بهترینها برای تشکیل اردوی تیم اعزامی ایران به بازیهای پارالمپیک توکیو از بین بازیکنان حاضر در این جام
انتخابشود.

تیم فوتبال سوهان محمد قم با کسب سومین پیروزی خود در فصل جاری رقابتهای لیگ آزادگان در جدول ردهبندی گروه
دوم این مسابقات موقعیت خود را بهبود بخشید .برپایه این گزارش  ،تیم فوتبال سوهان محمد قم در هفته هفتم رقابتهای
لیگ دسته سوم فوتبال ایران جام آزادگان پنجمین بازی این فصل خود را در میهمانی تیم شاهین تهران انجام داد ،در حالی
که شاهینیها یکی از تیمهای باالی جدول بودند و بردن این تیم کار سختی بود اما سوهان محمد قم با ارائه یک بازی حساب
شده یک بر صفر به برتری رسید .در دقیقه پنجم این مسابقه داور خطای محمدرضا وفایی سنگربان سوهان محمد را اعالم کرد
ولی وفایی این پنالتی را گرفت و اجازه نداد دروازه تیمش باز شود ،در ادامه این حبیب سعادتی بود که در میانههای نیمه نخست
توانست دروازه حریف را گشوده و تک گل پیروزیبخش سوهان محمد را به ثمر برساند .بدینترتیب سوهان محمد قم از پنج بازی
با سه برد ،دو باخت و  9امتیاز به رده هفتم جدول  13تیمی گروه دوم مرحله مقدماتی لیگ دسته سوم فوتبال ایران جام آزادگان
صعود کرد و با توجه به دو بازی کمتر نسبت به تیمهای 13امتیازی اول و دوم جدول ،فرصت خوبی برای رسیدن به رتبههای باالتر
جدول ردهبندی این گروه دارد به ویژه اینکه نماینده قم باید  28بهمن در قم با شهروند رامسر تیم رده چهارم جدول دیدار کند.
در جدول ردهبندی گروه دوم از مرحله مقدماتی فصل جاری لیگ دسته سوم فوتبال باشگاههای کشور جام آزادگان تا پایان هفته
هفتم و با در نظر گرفتن اینکه اکثر تیمها یک یا دو بازی کمتر انجام دادهاند ،تیمهای شهید اورکی اسالمشهر و ستارگان مردان
پاشا هر دو از  6بازی با  13امتیاز بر حسب تفاضل گل اول و دوم هستند .تیم سردار جنگل صومعهسرا از هفت بازی با  11امتیاز
در مکان سوم ایستاده ،شهروند رامسر از  6بازی با  10امتیاز چهارم است و کیاپارس تهران از هفت بازی با  9امتیاز رده پنجم را
در اختیار دارد ،شاهین تهران از  6بازی با  9امتیاز و سوهان محمد قم از  5بازی با  9امتیاز به ترتیب تیمهای ششم و هفتم جدول
محسوب میشوند .شهروند فریدونکنار از هفت بازی با هشت امتیاز ،ستارگان سیمرغ البرز به همراه آلومینیوم پارس ساوه از6
بازی هفت امتیاز ،مینو خرمدره از  5بازی پنج امتیاز و سفیر نوین آبیک قزوین از  6بازی پنج امتیاز به همراه تیم سولدوز نقده از
هفت بازی با سه امتیاز تیمهای هشتم تا سیزدهم گروه دوم محسوب میشوند.

نحوه بازی این تیم موردانتقاد کارشناسان و هواداران ؛

نیمفصلاستقاللزیرذرهبین؛بنویسیدقبول؛بخوانیدمردود

در این گزارش به صورت تفصیلی راجع به عملکرد استقالل
در نیمفصل اول لیگ بیستم صحبت شده است .آبیپوشان
روی کاغذ نتایج نسبتا خوبی گرفتهاند اما نحوه بازی این تیم
به هیچ وجه به مذاق کارشناسان و هواداران این تیم پرهوادار
خوش نیامده است.
پرونده نیم فصل اول رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران برای
استقالل تهران بسته شد و شاگردان محمود فکری به نیمه راه
رسیدند.آنهادراکثرهفتههاتیمصدرنشینبودنداماشکست
در برابر سپاهان باعث شد تا شانس قهرمانی در نیمفصل را
از دست بدهند و حاال ممکن است حتی به رتبه سوم سقوط
کنند.بااینوجودنحوهامتیازگیریآبیپوشانودیگرتیمهای
مدعی به صورتی بوده که آنها همچنان مدعی جدی قهرمانی
در ادامه راه خواهند بود.
کسب ۵۷درصد امتیازات
آبیپوشان پایتختنشین در  ۱۵بازی نخست خود به هفت
برد ،پنج تساوی و سه شکست دست پیدا کردند .استقالل در
دیدارهایی که میزبان بود چهار برد ۲،تساوی و یک شکست را
تجربه کرد و در دیدارهای بیرون از خانه سه برد ،سه تساوی و
 ۲شکست عایدش شد ۱۴ .امتیاز خانگی و  ۱۲امتیاز بیرون
از خانه که در نهایت تیم محمود فکری را به امتیاز  ۲۶رساند.
 ۲۶امتیاز از  ۴۵امتیاز ممکن؛ کسب  ۵۷درصد امتیازات.
استقالل از لحاظ تعداد برد تیم دوم لیگ است و از نظر تعداد
باخت رتبه سوم را به صورت مشترک به خود اختصاص داده
است.
مظاهری ۵۰درصدی
ِ
تیم پرهوادار تهرانی در  ۱۵بازی برگزار کردهاش  ۱۸گل
زد و  ۱۱بار هم دروازهاش باز شد تا تفاضل گل مثبت هفت
برایش به ثبت برسد ۱.۲ .گل در هر بازی به ثمر رسید و ۰.۷۳
گل در هر دیدار به صورت میانگین دریافت شد .استقالل در
چهار دیدار موفق به گلزنی نشد و در سوی مقابل در هفت
دیدار دروازهاش را بسته نگه داشت .از هفت کلینشیت ثبت
شده ۶،تا برای محمدرشید مظاهری و یکی برای سیدحسین

حسینی بوده است .با ذکر این نکته که حسینی در سه بازی
به این تعداد رسید و مظاهری و  ۱۲بازی .با محاسبه تعداد
بازی ،مظاهری به آمار  ۵۰درصدی میرسد و حسینی روی
 ۳۳درصد ایستاده است.
رد پای  ۳۳درصدی قایدی روی گلهای استقالل
در نیمفصل نخست استقالل  ۹گلزن داشت .وریا غفوری و
مهدیقایدیباچهارگلزدهبهترینگلزنانآبیپوشانبودند.
هرکدام از این  ۲نفر زننده  ۲۲درصد گلهای استقالل بودند.
ارسالن مطهری به همراه شیخ دیاباته دیگر نفراتی بودند که
بیش از یک گل زده را به ثبت رساندند و به ترتیب سه و  ۲گل
وارد دروازه رقبا کردند .هروومیه میلیچ ،سیداحمد موسوی،
سبحان خاقانی ،محمد دانشگر و فرشید اسماعیلی الباقی
گلزناناستقاللدرنیمهاوللیگبیستمبودند.دربخشپاس
گل ،قایدی و فرشید اسماعیلی با ۲پاس گل بهترین عملکرد

را داشتند .در مجموع هم قایدی با تاثیرگذاری روی  ۶گل از
 ۱۸گل ،مفیدترین بازیکن آبیها بود .او به تنهایی روی ۳۳
درصد گلهای این فصل استقالل اثر گذاشت تا نشان دهد به
واقع ستاره اصلی تیم در بخش تهاجمی است.
ارسالن در صدر
بازیکنان استقالل در نیم فصل اول  ۳۱کارت زرد گرفتند
ولی هیچ کارت قرمزی دریافت نکردند تا از این حیث جزو
استثناهایلیگباشند.آبیهادرهردیداربهصورتمیانگین
 ۱۱.۸شوت زدند که دقت این شوتها  ۳۱درصد بود.
مالکیت ۵۴.۴درصدی برای تیم محمود فکری به ثبت رسید.
استقالل با میانگین ۵۱۲پاس در هر مسابقه بهترین تیم لیگ
بود .این پاسها با استفاده از دادههای متریکایی دقتی۸۱.۵
درصدیداشتند.
ارسالن مطهری با  ۱۳۰۵دقیقه بیشترین میزان حضور را

در استقالل پرتغییر محمود فکری داشت .مهدی قایدی با
ِ
 ۱۲۵۲و وریا غفوری با  ۱۱۳۶دقیقه در ردههای دوم و سوم
از این حیث قرار گرفتند .رشید مظاهری و محمدحسین
مرادمند هم به ترتیب  ۱۰۸۰و  ۱۰۰۰دقیقه در زمین ایفای
نقشکردند.
نیمهدومهایطوفانی
بازهم به سراغ گلهای زده و خورده استقالل میرویم .استقالل
هفت گل خود را در نیمه اول زد و  ۱۱گل در نیمه دوم وارد دروازه
رقبا شد .حدفاصل دقایق  ۶۱تا  ۷۵بیشترین گل برای استقالل
به ثبت رسید(پنج گل) .بعد از آن در  ۱۵دقیقه اول بازی هم
چهار گل از سوی آبیپوشان به دروازه دیگر رقبا وارد شده است.
استقالل بین دقایق  ۱۶تا  ۳۰به هیچ تیمی گل نزده است .در
سوی مقابل تیم محمود فکری تنها سه گل در ۴۵دقیقه نخست
دریافت کرده و هشت گل در نیمه دوم به این تیم زده شده است.
آسیبپذیرترین دقایق برای آبیپوشان  ۱۵دقیقه پایانی بوده
که چهار گل در این حدافاصل دریافت شده است .استقالل در
خدفاصل دقایق ۱۶تا ۳۰گلی هم دریافت نکرده است.
بنویسیدخوب،بخوانیدنهچندانخوب
در مجموع عملکرد استقالل با هدایت محمود فکری در
نیمفصل اول لیگ بیستم متوسط بود .تیمی که در بحث
نتیجهگیری و در مقایسه با دیگر تیمها عملکرد نسبتا خوبی
داشت اما نحوه بازی آبیپوشان تهرانی به مذاق هواداران
و کارشناسان خوش نیامد .محمود فکری تا هفته پایانی به
ترکیب مدنظر خود نرسید و در هر بازی تغییرات زیادی را در
ترکیب به وجود آورد .برخی از نفرات دچار سردرگمی شدند
و نتوانستند توانایی خود را به منصه ظهور بگذارند .استقالل
ِ
محمود فکری برای قهرمان شدن و در هم شکستن طلسم
هشت ساله در لیگ برتر باید در همه خطوط به مراتب بهتر
و زهردارتر و البته بابرنامهتر باشند .باید دید با این شیوه کار ،تا
پایان لیگ بیستم محمود فکری را روی نیمکت تیم پرهوادار
پایتخت میبینیم یا خیر .آیا محمود فکری همان کسی است
که میتواند جام قهرمانی را برای استقالل به دست بیاورد؟

سیاسی7
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مصطفیمعین:

دل بستن به این حزب یا آن حزب آمریکایی واقع بینانه نیست

وزیر دولت اصالحات میگوید :دل بستن به انتخاب نامزد این حزب یا آن حزب
آمریکاییبهعنوانرئیسجمهوروتاثیرآندرایجادامیدیاناامیدیدرجامعهایرانی،
درست و واقع بینانه نیست .ساختار حکومتی آن کشور و نقش البی صهیونیستی
در وضع سیاست های خارجی و داخلی آمریکا آنگونه نیست که بتوان به آن اتکا
کرد .به نظر من نسبت دادن موفقیت یا عدم موفقیت یک جریان سیاسی داخلی
به انتخاب بایدن یا ترامپ هم می تواند یک انگ سیاسی و اجتماعی برای تضعیف
آن جریان باشد.
مصطفی معین ،چهره سیاسی اصالح طلب و وزیر دولت اصالحات این روزها که
انتقاداتبهسیدمحمدخاتمیبیشازگذشتهشده،اعالممیکندکه نقشلیدری
خاتمی همچنان پررنگ است و محوریت و محبوبیت او نزد اصالح طلبانی که قصد
خدمت به جامعه را بدون چشم داشتی از قدرت و رانت های آن دارند مانند گذشته
وجود دارد.
او در عین حال برخالف برخی چهره ها انتخاب بایدن در انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا را بر نتیجه انتخابات  ۱۴۰۰بی تاثیر می داند و می گوید :نسبت
دادن موفقیت یا عدم موفقیت یک جریان سیاسی داخلی به انتخاب بایدن یا ترامپ
میتواندیکانگسیاسیواجتماعیبرایتضعیفآنجریانباشدهرچندمدیران
و احزاب توانمند یک کشور می توانند از فرصت ها یا تهدیدهای ایجاد شده به دلیل
تحوالتداخلییکابرقدرتبهنفعمنافعملیکشورشانبهرهگیریمناسبکنند.
معین از سویی تاکید می کند اگر تهدید خارجی یا موفقیت مهمی در سیاست
خارجی رخ دهد و باعث حضور حداکثری مردم در عرصه سیاسی کشور شود.
حضور بیشتر مردم در انتخابات به نفع اصالحطلبان خواهد بود.
مشروح گفتوگوی خبرگزاری خبرآنالین با مصطفی معین را در ادامه بخوانید؛
*آقای معین! در فاصله باقی مانده به انتخابات ،شاهد افزایش تندوریها و رواج
نوعی ادبیات سیاسی به ویژه در مجلس هستیم .این شرایط را چطور ارزیابی
میکنید؟ و چقدر تریبون و اخبار مجلس را دنبال میکنید؟
من انگیزه و فرصتی برای پیگیری تریبون این مجلس را ندارم چون انتظاری هم
ازنمایندگانحاصلانتخاباتیاستصوابیوباحداقلپایگاهاجتماعیندارم!برخی
اوقات که در فضای مجازی کلیپ نطق قبل از دستور و یا لحن تند و موهن برخی از
نمایندگان را در اظهار نظرها ،نوع استدالل و ادبیات گفتاری آنها گوش می دهم و با
نمایندگان دوره اول مجلس مقایسه می کنم از این افول اخالقی ،فکری و سیاسی
مجلسمتاسفمیشوم.

هدف وکالت گرفتن از مردم ،انجام وظیفه و ادای دین به موکلین و ملت ایران در
وظایف قانونگذاری و نظارت بر حسن عملکرد دولت و ارکان نظام است و نباید تحت
ثاثیر عرصه های قدرت و رانت ،منافع گروهی یا شخصی واقع شود .نظارت بر کار
دولت و دستگاه های اجرائی با اهانت ،تقابل و گروکشی قانون بودجه و لوایح دولت
متفاوتاست.
مجلس یازدهم از نظر ادبیات خشن و هتک حرمت به مسئوالن کمتر
نظیرداشتهاست
*به نظر شما این تندرویها مسبوق به سابقه بوده یا شاهد افزایش آن
هستیم؟
از دوره هفتم مجلس به بعد کم و بیش به نحو محسوسی شاهد اینگونه رفتارهای
غیر مدنی بوده ایم ولی دوره کنونی مجلس چه از نظر خاستگاه اجتماعی حداقلی
آن و چه از نظر ادبیات خشن و همراه هتک حرمت مسئوالن و مخالفان فکری و
سیاسی آنها کم تر نظیر داشته است! نمونه ای از این رفتار دور از شان و جایگاه یک
نماینده اصیل و مردمی را در نقض مقررات راهنمائی و رانندگی و برخورد اخیر با یک
سربازوظیفهپلیسراهورشاهدبودید.
فرصت طلبان رانتخوار و رادیکال را باید از اصالح طلبان و اصولگرایان
اصیل جدا کرد
*تفاوت تندروی میان دو جریان اصولگرا واصالحطلب چیست؟
من برای نیروهای اصیل و صاحب فکر و اخالق جریان های مختلف سیاسی چه
اصالح طلب و چه اصول گرا احترام قائل هستم و آنها را از فرصت طلبان رانتخوار،
رفیق باز و حامی فرهنگ آقازادگی و مفت خواری متمایز می دانم .در هر دو جریان
نیز افراد تندرو یا رادیکال داریم که رفتار سیاسی آنها نه تناسبی با آرمان های اولیه
انقالب دارد و نه نان شبی برای ملت مستاصل و گرفتار مشکالت معیشت و فقر
اقتصادی و فرهنگی خواهد بود.
برگ برنده اصالح طلبان در ۱۴۰۰
*آقای معین! آرایش سیاسی جناح اصالحطلب را در فرصت چهار ماهه
تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰چطور ارزیابی میکنید؟
گبرندهایدراینانتخاباتداشتهباشند؟
اصالحطلبانمیتوانندبر 
تا برگ برنده را چگونه تعریف کنیم و در چه چیزی ببینیم؛ از نظر من برگ برنده
واقعی عبارت است از تالش و برنامه ریزی برای جلب اعتماد توده ناراضی ،اعاده
حیثیت از تفکر اصالحی مبتنی بر رفع تبعیض و فساد ،نقد مشفقانه ناکارآمدی
موجوددرمدیریتکشورونیزکمکبهباالرفتنآگاهیوامیداجتماعیوتوانمندی
شهروندان و جوانان ،فارغ از اینکه در این مقطع بتوانند یا نتوانند دولت را در اختیار
بگیرند .باید به آفاق امیدبخش حاکمیت خرد جمعی جوانان و مدیریت علمی آنان
در آینده کشور اندیشید و کمک کرد که زمینه های آن به تدریج فراهم شود.
محبوبیتخاتمیوپایگاهاجتماعیاشکاهشنیافتهاست
*به نظر شما نقش لیدری آقای خاتمی و شیخوخیت بزرگان اصالحات
همچنانپررنگاست؟
چرا که نه! نمی توان بر پایه برخی اظهار نظر ها که عکس العملی در مقابل نقض
عهدها و ضعف های دولت یا فضاسازی های افراطیون است و در برخی از نشریات
و یا شبکه های اجتماعی بازتاب داده می شود پیشداوری کرد .آری ،محوریت و
محبوبیت آقای خاتمی در نزد اصالح طلبانی که قصد خدمت به جامعه را بدون
چشم داشتی از قدرت و رانت های آن دارند مانند گذشته وجود دارد .در واقع پایگاه
اجتماعیایشاننیزکاهشنیافتهاست،هرچندکاهشانگیزهمردمبرایشرکتدر
انتخاباتبهدلیلمشکالتاقتصادیوفراگیرشدنفقروفساددرکشورهمواقعیت
دیگری است که احساس می شود.
دود اختالف و تفرقه به چشم مردم می رود
*اخیرا انتقاداتی به آقای خاتمی و نقش او از سوی برخی چهرهها به ویژه
آقای کروبی و برخی دبیران کل احزاب بیشتر شده ،نظر شما در این باره
چیست؟
اطالعات دقیقی در این باره ندارم ولی اگر انتقادی هم وجود دارد بهتر است
مستقیما با خود ایشان مطرح شود .از اختالف و تفرقه کسی سود نخواهد کرد ولی
دود آن به چشم مردم خواهد رفت.
کاهش اعتماد عمومی به اصولگرایان و اصالح طلبان
*چندی پیش از افول پایگاه اجتماعی جریانات سیاسی صحبت کردید،
همچنان فکر میکنید اصولگرایان و اصالحطلبان پایگاه اجتماعیشان را از
دست دادند و رقابت میان آنها تمام شده است؟

قرائن و برخی شواهد بدست آمده در نظرسنجی ها کاهش اعتماد عمومی را
به جریان های سیاسی از جمله اصالح طلبان و اصولگرایان نشان می دهد ،ولی
بنظرم این آسیب قابل ترمیم است .اگر فرهنگ انتقاد از خود و ارزیابی درست و
بیطرفانه ضعف های عملکرد کلی جریان اصالحات یا رفتار برخی از عناصر بدلی
آن انجام شود ،مردم به صداقت آنها اعتماد خواهند کرد.
حضور بیشتر مردم به نفع اصالح طلبان خواهد بود
*با این تفاسیر و با توجه به شرایط کنونی کشور ،پایگاه رای اصالحطلبان
را چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید اصالحطلبان باز هم میتوانند اقبال
عمومی داشته باشند و مردم را پای صندوق رای آورند؟
در جامعه ای با متغیرهای فراوان و مختلف سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی-
اجتماعی ،نمی توان همه چیز را از قبل پیشگوئی کرد ،به ویژه اگر تهدید خارجی
یا موفقیت مهمی در سیاست خارجی رخ دهد و باعث حضور حداکثری مردم در
عرصه سیاسی کشور شود .حضور بیشتر مردم در انتخابات به نفع اصالحطلبان
خواهدبود.
اگرنظامتغییریدرساختارانتخاباتایجادکند،برایمردمامیدبخشاست
*و از نگاه شما ،چه راهکاری برای افزایش امیدواری درکشور وجود دارد؟
امید اجتماعی دفعتا و به صورت خود به خودی یا از پائین به باال شکل نمی
گیرد .ولی اگر از سوی نظام تغییر اطمینان بخشی در ساختار انتخابات داده شود و
انتخاباتی آزاد ،عادالنه و رقابتی تضمین شود ،باال رفتن میزان امید اجتماعی و نگاه
مثبت به آینده در سطح عمومی قابل پیش بینی و تحقق است.
*آیا امکان دارد تصمیم دقیقه نودی از سوی اصالحطلبان معادالت
انتخاباتیراتغییردهد؟
اگر قرار باشد مطابق موازین اصالحطلبانه و با اصل قرار دادن حق تعیین
سرنوشت و رای آزادانه و مستقیم مردم به نامزد شایسته مورد نظرشان عمل شود،
معجزه ای هم اتفاق نخواهد افتاد .اما اگر فارغ از هویت و معیارهای اصالحات،
ائتالفی با گروه های سیاسی دیگر انجام گیرد داستان دولت یازدهم و دوازدهم باز
می تواند تکرار شود.
*نظر شما درباره کاندیداتوری آقای ظریف و آقای عارف چیست؟ فکر
میکنید یک چهره جدید و چهره سفید معرفی میشود یا فردی که تجربه
شدهباشد؟
ابتدا باید مالک های انتخاب نامزدان جبهه اصالحات برای تصدی ریاست
جمهوری تدوین و اعالن شود و بر پایه آن مالک ها سرمایه های ملی این جبهه
معرفی شوند تا بتوان از میان آنها فرد اصلح را پیشنهاد داد.
توجه به شعار و برنامه کاندیداها کافی نیست
*سال  ۹۲اصالحطلبان درباره حضور تندروها احساس خطر کردند و
تصمیم به حمایت از آقای روحانی گرفتند ،اکنون چقدر این احساس خطر
وجود دارد؟ ممکن است به همان دلیل تصمیمی مشابه سال  ٩٢گرفته
شود؟
امیدوارم که در هرگونه ائتالف یا انتخابی ،همگی به مالک های اصالحات که
در پاسخ فوق مطرح کردم پایبند باشند و در انتخاب نامزد ریاست جمهوری حتما
سوابق فردی و خانوادگی ،شخصیت اخالقی و اجتماعی و عملکرد سیاسی و
مدیریتی او در گذشته به دقت ارزیابی شود .توجه تنها به دیدگاه ها ،برنامه ها و
شعارهای تبلیغات انتخاباتی یکنامزددر این زمان کافینیست.
دل بستن به این حزب یا آن حزب آمریکایی واقع بینانه نیست
*تاثیر حضور و انتخاب آقای بایدن در آمریکا را چطور ارزیابی می کنید؟
این انتخاب تاثیری بر افزایش امیدواری در کشور و سنگین شدن پایگاه رای
اصالح طلبان دارد؟
دل بستن به انتخاب نامزد این حزب یا آن حزب آمریکایی به عنوان رئیس جمهور
و تاثیر آن در ایجاد امید یا ناامیدی در جامعه ایرانی ،درست و واقع بینانه نیست.
ساختار حکومتی آن کشور و نقش البی صهیونیستی در وضع سیاست های
خارجی و داخلی آمریکا آنگونه نیست که بتوان به آن اتکا کرد .به نظر من نسبت
دادن موفقیت یا عدم موفقیت یک جریان سیاسی داخلی به انتخاب بایدن یا ترامپ
هم می تواند یک انگ سیاسی و اجتماعی برای تضعیف آن جریان باشد .البته
مدیران هوشیار و احزاب توانمند یک کشور می توانند از فرصت ها یا تهدیدهای
ایجاد شده به دلیل تحوالت داخلی یک ابرقدرت به نفع منافع ملی کشورشان بهره
گیری مناسب کنند ولی نباید تاثیر یک عامل خارجی را در سرنوشت آینده کشور،
عامل اصلی و تعیین کننده تلقی کرد.

حمیدرضاترقی:

ایدهای غیر از مشارکت حداکثری در ۱۴۰۰قابل توجیه نیست
عضو حزب موتلفه بر این باور است که با توجه به تاکید قانون
اساسی رهبری بر مشارکت حداکثری ،به نظر میرسد اصوال
نظر و ایده ای غیر از مشارکت حداکثری چندان قابل توجیه
نیست.در حالی که اصالحطلبان ،مشارکت حداکثری را یکی
از عوامل موثر در هموار شدن مسیر پیروزی خود در انتخابات
 ۱۴۰۰تلقی کرده و جناح راست را متهم به حمایت از مشارکت
حداقلی میکنند اما تا اینجای کار جناح رقیبشان نه تنها این
اتهام آنها را رد کرد ه و زیربار آن نرفته بلکه مشارکت حداکثری
را مبتنی بر ملزوماتی میداند که در صورت برآورده شدن آن
ملزومات میتوانند به این امر مهم دست یابند.
حمیدرضا ترقی از چهرههای سیاسی اصولگرا در گفت و
گو با خبرگزاری خبرآنالین ،بر این باور است که هم در قانون
اساسی و هم در فرمایشات رهبری بر مشارکت حداکثری
تاکید شده است .به گفته ترقی «مشارکت حداکثری
یک سری الزامات دارد که باید به آن الزامات توجه کرد در
ی ها و پایش هایی که در سطح جامعه صورت گرفته
نظرسنج 
 ۳۶درصد از مردم  ،مشارکتشان را به بهبود وضعیت اقتصادی
کشور و زندگی شان منوط کردهاند».
حمیدرضا ترقی از اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه
در پاسخ به این سوال که آیا با مشارکت محدود برای انتخاب
گزینهمطلوبموافقیدیاخیر؟گفت:باتوجهبهاینکهدرقانون

اساسی تاکید شده که نظام جمهوری اسالمی با تکیه بر آراء
مردم شکل گرفته و در عین تاکیدات مقام معظم رهبری در
همه انتخابات ها مبنی بر مشارکت حداکثری به نظر میرسد
که اصوال نظر و ایده ای غیر از مشارکت حداکثری چندان قابل
توجیهنیست.
ملزوماتمشارکتحداکثریازنظراصولگرایان
او افزود :البته مشارکت حداکثری یک سری الزامات دارد که
باید به آن الزامات توجه کرد در نظرسنجی ها و پایش هایی که
در سطح جامعه صورت گرفته ۳۶درصد از مردم  ،مشارکتشان
را به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و زندگی شان منوط کرده
اند .ترقی ادامه داد ۱۲ :درصد مردم نیز مشارکت سیاسی
شان را به رقابتی بودن انتخابات منوط کرده و حدود  ۸درصد
از مردم نیز تاکیدشان بر این است که اگر نامزد موردنظرشان
تاییدصالحیتشودودربیننامزدهاوجودداشتهباشدبهپای
صندوق رأی خواهند رفت .بنابراین آنچه که در شرایط کنونی
مهم است و موجب مشارکت باال می شود بهبود وضعیت
اقتصادی مردم است که متاسفانه در حال حاضر شاهد یک
نارضایتی در سطح کشور هستیم .رقابتی بودن و یا نامزد
موردنظر در حد  ۲۰درصد در مشارکت مردم تاثیر ندارد.
دوقشرتاثیرگذاردرانتخاباتچهکسانیهستند؟
این چهره سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که چرا

اسامی کاندیداها و رقابتی بودن انتخابات اهمیت چندانی
برای مردم ندارد؟ بیان کرد :از نگاه مردم براساس نظرسنجی
صورت گرفته ،در حال حاضر چندان به این مسئله که چه
کسی نامزد شود اهمیتی ندارد به گونه ای کمتر از  ۱۰درصد
به این مسئله توجه کرده اند .انگیزه برای مشارکت فعال در
عرصه انتخابات دو مورد است اولین انگیزه مربوط به کسانی
است که براساس تکلیفی رأی می دهند و تکلیفشان روشن
است این قشر کاری ندارند که نامزد موردنظرشان باشد یا
نباشد بلکه هدفشان این است که تکلیف شرعی شان را انجام
دهند اما آن قشری که انگیزه اش مبتنی بر شرایط اجتماعی
و اثرگذاری رأی شان در حل مشکالت زندگی است قشر قابل
توجهی هستند که نزدیک به  ۳۷ ،۳۶درصد است از این رو
انگیزه شان وقتی تحقق پیدا می کند که وضعیت مالی و
معیشتی زندگی شان روبراه باشد در غیر این صورت احساس
می کنند که چندان که باید رأی شان تاثیری در بهبود وضع
زندگی شان ندارد.
ممکناستبرخیطیفهابامشارکتحداقلیموافق
باشنداما...
این عضو حزب موتلفه در پاسخ به این سوال که آیا موافقید
که اصولگرایان یا حداقل بخشی از اصولگرایان به دنبال
مشارکت حداقلی هستند؟ ابراز کرد :تاکنون نشنیدم که

کسی یا جریانی در اصولگرایی چنین نظری را اعالم کرده
باشد .به رفتار برخی طیف ها که توجه کنیم این اتهام به آنها
وارد می شود اما نکته ای که قابل اثبات باشد بنده فکر نمی
کنم که بتوان با آن به صورت اثباتی برخورد کرد حال ممکن
است کسی در یک جلسه خصوصی چنین تحلیلی را مطرح
کرده باشد که مثال با مشارکت حداقلی بهتر رأی کسب می
کنیم اما اینها نظرات شخصی است و تاکنون در قالب نظرات
جمعی و گروهی و جناحی چنین چیزی مطرح نشده است.
راهکارهای ایجاد انگیزه برای مشارکت مردم در
انتخابات
او در پاسخ به این سوال که راهکارهای افزایش مشارکت
از نگاه شما چیست؟ اشاره کرد :مهمترین مسئله در ایجاد
انگیزه برای مشارکت مردم در انتخابات ،این است که به آینده
امیدوار باشند و احساس کنند فردی که میخواهد کاندیدا
شود برنامه ای برای حل مشکالت مردم دارد .نکته دیگر اینکه
فردی که می خواهد نامزد شود تیم همراهش را هم بتواند
به مردم معرفی کند و در عرصه اقتصادی و فرهنگی و غیره،
چه مشاورینی دارد و با چه کسانی مشورت می کند اینها تا
حدودی انگیزه مشارکت را افزایش خواهد داد اما در عین
حال اغلب انگیزهها به همان حل مشکالت اقتصادی شان
بازمیگردد.

یکدیپلماتپیشین:

سود برخی از واسطههای ایران وآمریکا در عدم توافق است

یک دیپلمات پیشین گفت :یکی از مشکالت پیش روی برجام این است که بیش از حد
الزم ،واسطههای میان ایران و آمریکا وجود دارد که این واسطهها سود خود را در عدم توافق
میان تهران و واشنگتن میبینند هرچند دم از برجام و دیپلماسی میزنند.
«علی اکبر فرازی» در گفتوگو با ایرنا ،درباره آخرین وضعیت برجام و شرط و شروط
آمریکا برای بازگشت به آن گفت :برجام در شرایط کنونی در وضعیت سهل و ممتنع قرار
دارد؛ سهل است چون دیگر فشارهای پیشین که در دولت ترامپ وجود داشت ،دیگر
نیست و ممتنع ،از آن جهت که هر طرف بازگشت خود به توافق را منوط به انجام تعهدات
طرفمقابلمیداند.
وی با بیان اینکه وقتی دو کشور پیامهایشان را در تریبونها اعالم کنند ،مسئله حیثیتی
شده و معموال جای انعطاف کمتری به وجود میآید ،اظهار داشت :گذشته از مواضع
اعالمی و رسانهای ،ایران و آمریکا باید از کانالها و مسیرهای مطمئنی با یکدیگر صحبت
کنند تا راه برای رسیدن به یک نقطه مشترک فراهم شود.
اینکارشناسمسائلبینالمللگفت:مواضعایراندراینمسئلهکامالبرحقاستچرا
که ایران میز مذاکره را ترک نکرده و این آمریکا بوده است که برجام را ترک و قطعنامه۲۲۳۱
شورای امنیت را نقض کرده است .اکنون واشنگتن که میخواهد به این توافق بازگردد،

طبیعی است که باید موانعی که خود ایجاد کرده را برطرف کند.
اروپا از مسیر همیشگی خود خارج شد
فرازی با بیان اینکه ایران و آمریکا نباید آنقدر سختگیری کنند که شرایط برای بازگشت
به برجام دیگر ممکن نباشد ،خاطرنشان کرد :کشورهای اروپایی عضو برجام که میتوانند
نقش سازندهای را برای احیای برجام تسهیل کنند ،برخالف تصوری که میشد ،نقش
مثبتی در این مدت ایفا نکردند به ویژه آنکه اظهارات خالف عرف امانوئل مکرون -که متاثر
از البیهای عبری و عربی بود  -موجب شد تا اروپا از مسیر همیشگی خود خارج شود.
وی با بیان اینکه تاکید و اصرار بر دخیل کردن مسائل منطقهای و موشکی یا مشارکت
دادن کشورهای غیرمربوط در برجام راهگشا
به گفته فرازی ،اگر کشورهایی درصدد میانجیگری هستند ،باید بدانند که برجام یک
بازی برد  -برد برای همه است و نه آنکه خودشان از مناقشه سود و نفع ببرند و موجب
سختتر شدن کار شوند.
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی ادامه داد :شاید یکی از مشکالت این باشد که
بیش از حد الزم ،واسطههای میان ایران و آمریکا وجود دارند که سود خود را در عدم توافق
میان تهران و واشنگتن میبینند هرچند که دم از برجام و دیپلماسی میزنند.

زبان هشدار و تهدید موجب عقبنشینی ایران نشده است
فرازی با اشاره مجدد به مواضع چند ماه گذشته اروپا عنوان کرد :مواضع چند هفته اخیر
اروپاییها به ویژه فرانسه مخرب بوده و نتوانسته موجب هموار شدن مسیر برای بازگشت
به برجام شود .همین مسئله هشداری برای آمریکا است که متوجه باشد متحدین آنها هم
موضع مثبت و سازندهای برای آمریکا ندارند .وی اولین گام سازنده و مثبت برای احیای
برجام را دست برداشتن از زبان هشدار و تهدید برشمرد و گفت :زبان هشدار و تهدید هیچ
وقت نتیجه نداده و اثرگذار نبوده و موجب نشده ایران از مواضع خود عقبنشینی کند
بلکه راه ناهموارتر کرده و موجب بیاعتمادی بیشتر شده است .فرازی با تاکید بر اینکه
اسرائیل و برخی از کشورهای عربی منطقه از پا گرفتن مجدد برجام خوشحال نمیشوند،
اظهار داشت :آنها در زمان ترامپ هزینههای زیادی کردند که برجام را برای همیشه نابود
کنند و به اهداف خود در مورد ایران برسند که این کار موفق نبودند .آنها اکنون از روی
کار بایدن خوشحال نیستند اما تمام تالش خود را از طریق برخی از شرکای اروپاییشان
میکنند که برجامی در کار نباشد .وی اضافه کرد :این ایران و آمریکا هستند که باید بدانند
بدون پیششرط و از دست دادن زمان به گفتوگو بازگردند چراکه بازگشت به میز مذاکره،
واسطههایطمعکارراناامیدمیکند.

مروریبرواکنشهایمنتقدان؛

تقلیلهتاکی،انکارواقعیتاست

محکومیت نسبی ،تقلیل هتاکی به حرکت های خودسرانه ،شوخی و
ساختگی بودن آنها انکار واقعیت و پاک کردن صورت مسئله ای است که اگر
به سرعت و دقت حل نشود میتواند به بحرانی اساسی در سیاست ایران تبدیل
شده و حتی حرمت تقلیل دهندگان آن را هم در آیندهای نه چندان دور هتک
کند.
همزمان با انتشار تصاویر راهپیمایی متفاوت چهل و دومین سالروز پیروزی
انقالب اسالمی ،بازنشر ویدیویی از حرکت موتورسواران در شهر اصفهان و
توهین آشکار به حجت االسالم «حسن روحانی» رییس جمهوری و بازتاب آن
در شبکههای اجتماعی و رسانههای داخلی و خارجی شیرینی تجدید میثاق
با انقالب اسالمی را به تلخی تبدیل کرد .تلخکامی روز ملی ایرانیان با توهین به
رییس جمهوری ،موجی از واکنشها را به این موضوع برانگیخت.
این واکنشها گرچه برای اثرگذاری نیازمند برخورد قانونی است اما نشان از
حساسیتهای موجود در فضای سیاسی کشور درباره تداوم این روشها دارد.
واکنشهای اشاره شده را میتوان به دو دسته مشخص تقسیم کرد :محکومیت
ودرخواستمجازاتهتاکان،محکومیتنسبیوتقلیلتوهین؛ گروهنخسترا
عمدتا همراهان و همفکران رییس جمهوری ،منتقدان منصف و عقالی دلسوز
کشور تشکیل میدهند گروه دوم اما مخالفان دولت هستند که حتی در ابراز
محکومیت خود هم از طعنه و کنایه به دولت دست نمیکشند و تالش دارند تا
موضوع را به شوخی و اتفاقی نه چندان مهم تقلیل دهند.
مروریبرواکنشهایمنتقدان
در کنار چهرهها و شخصیتهای همفکر و اعضای کابینه روحانی؛ برخی
شخصیتها و چهرهها هم نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند« .جلیل
محبی» دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در توییتی نوشت« :توهین به
رییس جمهور قانونی کشور هم حرام و هم جرم است .کسانی که از این کار
حمایت کرده و میکنند نیز در جرم آنها شریکند».
«محمد سعید احدیان» مشاور رسانهای رییس مجلس تصریح کرد« :توهین
کنندگان به رییس جمهور دو خطای بزرگ مرتکب میشوند؛ اول خالف مبانی
دینی و مخصوصا نظر صریح رهبر انقالب عمل خالف شرع انجام میدهند و
دوماینفرصترامیدهندکهمسئولینیکهبایدپاسخگوباشند،مظلومشوند».
حجتاالسالم «احمد عبداللهی نژاد» دبیر ستاد امر به معروف و نهی از
منکر استان اصفهان نیز در تاکید کرد« :توهین به رییس جمهوری که با رای
خود مردم سر کار آمده و در حال حاضر هم رییسجمهور قانونی کشور است،
حرکتی خالف شرع و قانون است و با افرادی که این کار را یا به صورت خودسر یا
به طور سازمانیافته انجام دادهاند ،برخورد خواهد شد».
یکی از روزنامههای منتقد دولت هم در تحلیل رویدادهای اصفهان نوشت:
یک احتمال که از سوی برخی محافل سیاسی «ساختگی بودن» این شعارهای
زنندهعلیهروحانیرامطرحمیکنند،یعنیعدهایباشمایلوتیپحزباللهی
در کاری مستندگونه این فیلمهای منتشر شده را در حین برگزاری مراسم
سالگرد انقالب اسالمی ساخت ه و پخش کردهاند .اما عجیبترین واکنش از
سوی منتقدان دولت را «عباس مقتدایی خوراسگانی» نماینده مردم اصفهان
ابراز کرد و گفت« :در حال حاضر همه باید به فکر وحدت و پیشبرد امور کشور
باشیم شاید این موضوع در قالب شوخی بوده است .این افراد ده بیست نفر
بیشتر نیستند و نمیتوان آنها را به عنوان مجموعهای از راهپیمایی کنندگان
در نظر گرفت .در واقع من فکر میکنم این صحنه خارج از مسیرها بوده است».
شوخی یا ساختگی بودن توهین به رییس جمهور؟
بازخورد شعار مرگخواهی برای رییس جمهوری میان برخی رقبای سیاسی
دولت چندان قابل توجه نبود و بیاعتناییها به این موضوع ،نشانه خوبی در
عرصهسیاستکشورنخواهدبود.ازسویدیگرتقلیلتوهینبهرییسجمهوری
به صورت علنی ،به یک شوخی هم توهین مضاعفی به دومین مقام عالی در
کشور است .توهین به رییس دولت ،آن هم در روز ملی ایرانیان و با شعار مرگ
خواهی برای وی ،با هر تحلیلی قابل توجیه است جز شوخی.موتورسواران
اصفهان چرا باید با رییس جمهوری کشور شوخی کنند؟ آیا اشخاص دیگری
هم می توانند با دیگر مسووالن و یا حتی با همین نماینده اصفهان شوخیهایی
از این جنس داشته باشد؟
افکار عمومی هنوز واکنش و سیلی یکی از نمایندگان مجلس به افسر راهوری
که تذکر قانونی و نه شوخی داد از یاد نبرده است؛ پس چگونه است که چنین
هتاکیهاییعلیهرییسجمهوریشوخیتوجیهوتفسیرشدهوهشدارقانونی
به نمایندهای ،بیاحترامی تحلیل شده و مستحق سیلی دانسته میشود؟
چرا برخی از مخالفان شعارهای مرگ خواهی را تنها برای رییس قوه مجریه
میخواهند .هنوز افکار عمومی ،سرنوشت منتقدانی را که تنها به جرم انتقاد از
برخیسیاستهایرییسجمهوریپیشینحبسگرفتهوانواعمحرومیتهارا
تحمل کرده و میکنند ،فراموش نکرده است.
بخش دیگری از تحلیلهای هتاکی علیه رییس جمهوری ریشه در توهم
توطئهای دارد که سالهاست در بخشهای مختلف سایه افکنده و امکان تفکر
درست و منطقی درباره مسائل را گرفته است .این توجیه که گروهی خود را شبیه
منتقدان دولت ساخته و علیه وی شعار می دهند و به اصطالح صحنه آرایی
میکنند؛ تنها در صورتی از سوی جامعه قابل قبول بود که توهین به رییس قوه
مجریه تنها به همان روز بیست و دوم بهمن محدود میشد و نه پیش از آن و
نه پس از آن تکرار نمیشد ،شوربختانه اما توهین به روحانی سریالی است که
فصول متنوع آن به ویژه طی یک سال گذشته با سناریوهای مختلف ساخته
و اکران شده است .معتقدان به توطئه و صحنهآرایی در اصفهان؛ آیا همین
اعتقاد را درباره افتراهای پخش شده از آنتن شبکه صدا وسیما هم قبول دارند؟
آیا توییتهای تهدید به اعدام و توهین و شایعه پراکنی هم ساختگی هستند؟
نتیجهگریزناپذیرپاککردنصورتمسئله
تقلیل توهینها و هتاکی علیه رییس جمهوری اگر آگاهانه و هدفمند باشد؛
نشان میدهد معتقدان به چنین رویکردی نه تنها به منافع ملی کشور اهمیتی
نمیدهند بلکه بیانات و هشدارهای رهبر معظم انقالب را هم درباره آسیبها
و خطرات شیوع پدیده بدزبانی در سیاست نادیده و ناشنیده میانگارند .اما
اگر توهین ها و هتاکی ها علیه رییس جمهوری ناآگاهانه تقلیل می شوند
و به شوخی و ساختگی بودن کاسته می شوند؛ نشان از آن دارد که در عرصه
سیاست ایران هنوز آموزش های الزم برای حضور در سطح نخست قدرت داده
نشده است که چنین موضوع مهم و قابل اعتنایی با چنین تحلیل های کم
عمقی مورد بررسی قرار می گیرد.
در حقیقت این رویکرد پاک کردن صورت مسئله و نادیده گرفتن آن است در
حالی که برای حل آن گام نخست دست کشیدن از انکار و پذیرفتن مسئله است
تا به مشکل و بعد به بحران تبدیل نشود .تصور اینکه این نوع رفتارها فقط با یک
شخص یا یک قوه خاصی صورت می گیرد و تقلیل دهندگان آن از تبعاتش در
امان می مانند بسیار ساده لوالحانه است آن زمان که تجربه و تاریخ نشان می
دهد؛ آن زمان که آتش بداخالقی به جان سیاست و اجتماع ،فرهنگ و هنر و
َ
حتی ورزش افتاد ،هیچ کس از آن مصون نخواهد ماند و به اصطالح تر و خشک
باهمخواهندسوخت.برهمیناساساکتفابهواکنشهایتقلیلیوفروکاستن
از ابعاد اتفاق یا سکوت و کناره گرفتن از معرکه ،نمی تواند تضمینی برای تکرار
نشدن آن در آینده و این بار علیه شخص دیگری باشد.

سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،ورزشی و هنری
مدیرتحریریه :روحالهکرمانیجمکرانی
طراحوصفحهآرا:محسنعبداللهی
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کرونایانگلیسیدرکمینشماست!
ویروس جهشیافته انگلیسی با قدرت
سرایت بسیار بیشتر از کووید ۱۹نیازمند
پاسپورت نیست و از هر جای دنیا میتواند
خود را به جای دیگر برساند.

مدیر منطقه دو شهرداری قم تشریح کرد:

اقدامات شهرداری در
سکونتگاههایغیررسمی

مدیر منطقه دو شهرداری قم اقدامات شهرداری برای سکونتگاههای
غیررسمی در سطح منطقه را تشریح کرد.
رضا رحیمی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه بازآفرینی شهری و
توانمندی سکونتگاههای غیررسمی در سطح منطقه دو ،اظهار داشت :محله
شیخآباد و شادقلی خان در محدوده مصوب سکونتگاه غیررسمی بین بلوار
یادگار امام (ره) و کمربندی قرارگرفته است که ساماندهی کالبدی این محالت
یکی از اولویتهای شهرداری بوده و اقدامات خوبی در این زمینه انجامگرفته
است.
مدیر منطقه دو شهرداری قم با بیان اقدامات انجامشده برای بهبود وضعیت
در منطقه شادقلی خان ،تصریح کرد :در این منطقه که بافت روستایی آن
حفظشده تالش شد با اجرای طرحهای جمعآوری آبهای سطحی ،آسفالت
معابر و فرهنگسازی در کیفیت ساختوسازها ارتباط کالبدی با دیگر محالت
شهر برقرار شود .همچنین در این محله اجرای هشت کیلومتر جدولگذاری و
آسفالت تمامی معابر رضایت خوبی را ایجاد کرده است.
رحیمی با اشاره به اهمیت توزیع عادالنه زیرساختها عنوان کرد :ارتقای
خدمات و زیرساختهای شهری ،ارتقای کیفیت زندگی افراد از طریق شناسایی
نیازها با حضور میدانی و جلسات در مساجد از جمله مسائلی بود که پیگیری
شد.
وی خاطرنشان کرد :احداث فضای سبز ،روشنایی معابر ،احداث خیابان،
ایمنسازی معابر ،توسعه بوستانهای شهری ،توزیع  ۱۷۰۰۰تن آسفالت،
طرحهای جمعآوری آبهای سطحی و … از اقدامات خوب شهرداری بوده
است و برای استقرار سایر خدمات مانند مدرسه ،استخر ،ورزشگاه ،روشنایی
معابر ،جابجایی کاربریهای ناسازگار و … هماهنگی خوبی با دستگاههای
اجرایی داشتهایم .مدیر منطقه دو شهرداری قم آمادهسازی و بهرهبرداری
مجموعه فرهنگی و ورزشی  ۱۲۰۰متری در این مناطق را یکی از اقدامات
شهرداری دانست و گفت :سعی کردیم با تأمین زیرساختهای شهری،
ساختوسازهای غیراستاندارد و غیرمجاز که چهرهای آشفته و نابسامان به
محالت داده بود را بهبود دهیم .رحیمی با تأکید بر اینکه توسعه زیرساختها
تأمینکننده نیازهای عمومی بوده و همچنین یک عامل فرهنگی دربهبود
وضعت کالبدی است ،یادآور شد :در یک سال گذشته مراکز اجتماعی فعال
محله ازجمله دفتر تسهیلگری محله امینآباد همکاری و تالش کردیم نیازهای
این محالت را با بررسی کارشناسی برطرف کنیم.

طرح :مهدی عزیزی

استاندارتاکیدکرد؛

طرح ساماندهی مبادی ورودی شهر قم اجرا شود

مدیر منطقه چهار شهرداری قم :

سرانهفضایسبزمنطقهچهار ۲۹متراست

مدیر منطقه چهار شهرداری قم گفت :در منطقه چهار به ازای هر شهروند 29
متر فضای سبز داریم و 105بوستان در این منطقه ایجاد شده است.
مهدی اصفهانیان مقدم در دیدار مردمی با مردم منطقه چهار که در مسجد
الزهرا(س) صفاشهر و با حضور احمد امیرآبادی فراهانی ،نماینده مردم قم در
مجلس شورای اسالمی نماینده های هیئت امنای مساجد سطح منطقه و
جمعی از مسئولین استانی برگزار شد ،به سواالت شهروندان این منطقه پاسخ
داد .مدیر منطقه چهار شهرداری قم در زمینه اقدامات شهرداری منطقه ،افزود:
در سال جاری بیش از  ۱۴۸پروژه عمرانی ،خدماتی ،ترافیکی و فضای سبز در
سطح منطقه چهار به اجرا در آمده و در حال اتمام است .اصفهانیان مقدم اضافه
کرد :سرانه فضای سبز منطقه چهار را  ۲۹متر مربع برای هر نفر بود و در حال
حاضر  ۱۰۵بوستان در این منطقه فعال است .وی با اشاره به احداث اولین
سوله فرهنگی ورزشی منطقه چهار گفت :این سوله با وسعت  ۲۴۰۰متر مربع
در ابتدای خیابان شهدای ناجا در دست احداث است و مراحل پایانی را پشت
سر میگذارد .مدیر منطقه چهار شهرداری قم با اشاره به اینکه در سال جاری
بیش از  ۳۸هزار تن آسفالت در معابر اصلی و فرعی سطح منطقه مورد استفاده
قرار گرفته است ،تصریح کرد :طی  ۳ماه گذشته باالترین درصد رضایتمندی
شهروندان در سامانه مردمی  ۱۳۷را کسب کردیم و این خود نشانه عزم و تالش
بی وقفه همکاران خدوم شهرداری در راستای خدمات رسانی هر چه مطلوب تر
بهساکنینوشهروندانمحترممنطقهاست.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری شهرداری قم :

روزانه 700تن زباله در قم جمعآوری میشود

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری شهرداری قم گفت650 :
تا  700تن زباله در طول شبانهروز در شهر قم جمعآوری میشود.
سید محسن میرهادی با تشریح فعالیتها و اقدامات معاونت خدمات شهری
شهرداری ،اظهار داشت :حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری قم دارای ۷
سازمان و دو اداره است که هماهنگی و مباحث اجرایی سطح شهر را که یکی از
معاونتهای پرکار و یک نوعی هماهنگکننده در سطح شهر با سایر دستگاهها
و ادارات برنامهریزی میکند .مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری
شهرداری قم با بیان اینکه یکی از وظایف مجموعه خدمات شهری رفت و روب
شهر است ،ابراز کرد :در طول شبانهروز بیش از  ۶۵۰تا  ۷۰۰تن زباله از سطح
شهرقمجمعآوریمیشود.میرهادیعنوانکرد:نزدیکبه ۲۵میلیونمترمربع
از معابر سطح شهر توسط  ۱۵۰۰نفر از پرسنل پاکبانان که بهداشت ،نظافت و
نگهداری معابر شهر را بر عهده دارند ،پاکیزه میشود .وی انتقال پسماندها به
سایت دفن زباله را موردتوجه قرار داد و تصریح کرد :از مهمترین وظایف حوزه
ً
معاونت خدمات شهری انتقال پسماندها که خودش یک پروسه کامال مکانیزه
بوده ،انتقال و دفن آن است و بهصورت  ۲۴ساعته نظافت و نگهداری شهر در
دستور کار قرار میگیرد .مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری
شهرداری قم خاطرنشان کرد :یکی از وظایف مهم این است که باید شهر تمیز و
عاری از هرگونه آلودگی در محیط زیست باشد و همکاران ما در این حوزه زحمات
زیادی میکشند و کار را بهصورت ویژه انجام میدهند.
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم :

فاز نخست بلوار شهید اوسطی در
مدت  ۱۸ماه اجرا میشود

مدیرعاملسازمانتوسعهوعمرانشهرداریقمازاجرایعملیاتعمرانیبلوار
شهید اوسطی به طول  450متر خبر داد و گفت :این پروژه در مدت  18ماه
انجاممیشود.سیدابوالفضلمیریکامامیبااشارهبهآغازعملیاتاجراییبلوار
شهید اوسطی ،ابعاد این پروژه را تشریح کرد و اظهار داشت :این بلوار در ادامه
تونلغدیروحدفاصلخیابانمعلمتامیدانسپاهطراحیشدهاست.مدیرعامل
سازمان توسعه و عمران شهرداری قم طول این پروژه را  ۱۶۰۰متر اعالم کرد
و افزود :باوجود اتمام تملک این مسیر فاز نخست آن یعنی از میدان معلم تا
شهیدین به طول  ۴۵۰متر و اعتباری بالغبر  ۷۶میلیارد تومان آغاز شده است.
میریک امامی تصریح کرد :مجری این طرح سازمان توسعه و عمران شهرداری
قم بوده و امیدواریم با سرعت تملکات و سرعت عملیات عمرانی در مدت ۱۸ماه
این پروژه به بهرهبرداری برسد.
ازسویمدیرمنطقهیکشهرداریقم؛

پاکباندرستکاروامانتدارقمیتجلیلشد

مدیرمنطقهیکشهرداریقمازاسماعیلارزیدهپاکباندرستکاروامانتداراین
منطقه از شهرداری تجلیل کرد .به گزارش شهرنیوز ،اسماعیل ارزیده این پاکبان
قمی پس از یافتن کیف پول ،مدارک شناسایی ،کارت بانکی ،ساعت و انگشتر
یک جانباز آن را به صاحب اصلی خود بازگرداند.
احمد ترکمن مدیر منطقه یک شهرداری نیز ،به همین دلیل در مراسمی با
اهداء لوح سپاس از صداقت ،امانتداری و تالش های شبانهروزی پاکبانان شهر
از جمله اسماعیل ارزیده برای پاکیزه و زیبا نگهداشتن شهر ،قدردانی کرد.

استاندار قم بر ضرورت تسریع در اجرای طرح
ساماندهی مبادی ورودی شهر قم تاکید کرد.
بهرام سرمست در جلسه کارگروه امور زیربنایی
و توسعه استان طی سخنانی ضمن قدردانی از
شهرداری قم بهدلیل انجام مطالعات ساماندهی
ورودی های شهر قم تاکید کرد :امیدواریم مبادی
شهر قم بر اساس اولویت هرچه سریعتر ساماندهی

شود.
وی بیان داشت :فرایند اعطای مجوزهای الزم برای
ساماندهی ورودی های شهر قم با اولویت ورودی
تهران به قم در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه نیز
بایستیهرچهسریعترطیشود.
در این جلسه تعیین کاربری طرح های احداث
کارگاه تولید نایلون و سلفون ،پرورش شترمرغ،
کارگاه سوهان پزی ،واحد فراوری پسته ،توسعه
کارخانه تولید شلنگ های رادیاتور خودرو ،واحد
کارتن سازی و احداث ساختمان شورای اسالمی
شهرجعفریهبهتصویبرسید.
طرح های ساماندهی و ارتقاء کیفی سیما و منظر
محدوده مبدا ورودی های شهر قم از سمت تهران و
اراک نیز در این جلسه به تصویب رسید.
شناسایی زمین با کاربری آموزشی در مناطق
با تراکم باال
سرمست همچنین ظهر یکشنبه در جلسه شورای
آموزشو پرورش استانقمشناسایی زمینبا کاربری
آموزشی در مناطق با تراکم باال را ضروری دانست و
گفت :باید فرآیند انتقال سند زمین های آموزشی

تسریعشود.
وی با بیان اینکه سرمایههای انسانی مهمترین
پشتوانه هر کشوری در راستای تحقق برنامههای
توسعهای است ،گفت :دانش آموزان نخبه همواره
مورد توجه مسئوالن هستند و ویژگی بارز جوامع
توسعه یافته ،پرورش استعدادها و حفظ نوابغ و
نخبگاناست.
استاندار قم با اشاره به اینکه کارکرد نظام آموزش
و پرورش کشف ،شناسایی ،جذب ،پرورش و شکوفا
کردن استعدادها است ،افزود :شناسایی زمینهای
کاربری آموزشی در مناطق دارای تراکم باال امری
ضروری است و باید فرآیند انتقال سند زمینهای
آموزشی سریعتر صورت بگیرد .وی با تاکید بر اینکه
باید با بهره گیری از ظرفیت خیرین در راستای
تأمین تبلتهای دانش آموزی ویژه دانش آموزان
بی بضاعت اقدام شود ،ادامه داد :دانش آموزان
نخبه قمی به عنوان صاحبان اندیشه در راستای ارائه
مشاوره در حوزهی آموزش و پرورش خواهند بود و
برای انتقال اندیشههای ناب و ایدههای خالقانه نیز
بهترین مشاورین ما دانش آموزان موفق خواهند بود.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم اعالم کرد:

پیشبینی هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال۱۴۰۰

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم گفت :سال آینده در سه عنوان قطار
شهری،حملونقلوبازآفرینیشهری پیشبینیتا ۱۰۰۰میلیارداوراقمشارکت
شده است اما باید دید که میزان حمایت و سرمایهگذاری دولت به چه صورت
خواهدبود.
سید مرتضی حسام نژاد  ،با اشاره به اقدامات شهرداری قم در زمینه اوراق
مشارکت اظهار داشت :یکی از عناوینی که اوراق مشارکت برای آن تعریفشده
قطار شهری قم است که  ۳۳۰میلیارد تومان در سال  ۳۰۰ ،۹۴میلیارد تومان
در سال ۹۷و  ۳۰۰میلیارد تومان نیز در سال جاری انتشار اوراق مشارکت برای
پشتیبانیطرحقطارشهریصورتگرفتهاست.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم یکی دیگر از عناوین اوراق مشارکت
را بحث حملونقل عمومی دانست و افزود :در سال  ۹۹به دلیل جهش قیمت
امکان استفاده از این بخش محقق نشد و نتوانستیم این اوراق را جذب کنیم اما
بهشیوههایدیگراتوبوسخریدیموخوشبختانهناوگانشهریاستانقمدرسال
 ۹۹دچار تحوالت اساسی شد.
حسام نژاد ادامه داد :از بعد کرونا استفاده مردم از حمل و نقل عمومی کاهش
یافت و در مقطعی الزام به تعطیلی داشتیم ،اما ازنظر نوسازی تغییر تحوالت

انجامشده اتفاق افتاد و با عادی شدن روال اتوبوسها این سرویسدهی انجام
خواهدشد.
وی بازآفرینی و نوسازی بافت فرسوده را موردتوجه قرارداد و گفت :بابت نوسازی
بافت فرسوده و بهسازی بافت مرکزی شهر که بهعنوان بودجه سنواتی کل کشور
پیشبینیشده است اما در  ۳سال گذشته موفق به دریافت هزینه بخش دولت
نشدیم ،چراکه  ۵۰درصد این هزینهها را دولت و  ۵۰درصد را شهرداری بر عهده
دارد .معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم خاطرنشان کرد :متأسفانه در سالهای
اخیر سیاستهای بازآفرینی شهری حمایت نشد و امکان انتشار اوراق نیز فراهم
نشدهاست.
حسام نژاد با بیان اینکه از ۶۵۰میلیارد تومانی که در بودجه ۹۹پیشبینیشده
بود فقط  ۳۰۰میلیارد تومان قطار شهری محقق شده است ،عنوان کرد۲۰۰:
میلیارد تومان بابت خرید اتوبوس و  ۱۵۰میلیارد تومان بابت بازآفرینی شهری
پیشبینیشدهبودکهمحققنشد.
وی یادآور شد :سال آینده در سه عنوان قطار شهری ،حملونقل و بازآفرینی
شهری پیشبینی تا  ۱۰۰۰میلیارد شده است اما باید دید که میزان حمایت و
سرمایهگذاری دولت به چه صورت خواهد بود

مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم :

برخیپاساژهایقموضعیتایمنیخوبیندارند

مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری قم گفت :برخی پاساژها مثل پاساژ موسی
بن جعفر ،پاساژ ملت و پاساژ حجت که قدمت زیادی
دارند یا حتی برخی مراکز تجاری که در یکی دو دهه
ً
گذشته احداث شدند ،واقعا در بحث ایمنی وضعیت
خوبیندارند.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا  ،عباس جعفری با اشاره
به اهمیت ایمنسازی پاساژها و مراکز خرید ،اظهار
داشت :کارشناسان سازمان آتشنشانی بازدیدها
و تذکراتی بهصورت مستمر به این مراکز داشتهاند.
وی گفت :برخی پاساژها اقداماتی را شروع کردند
اما همت و تالش مالکان این مراکز را میطلبد که به
ن خود باشند ،بسیاری از
فکر جان خودشان و مشتریا 
این موارد ناایمن را بدون هزینه و یا با کمترین هزینه
میتوان رفع کرد .جعفری تصریح کرد :متولیان
این مراکز دغدغه هزینهها را دارند اما مواردی از

ً
دستورالعملهای ایمنسازی ،اصال هزینهای ندارد.
وی حوادث مراکز تجاری را موردتوجه قرار داد و
خاطرنشان کرد :یکی از خطراتی که این مراکز را
تهدید میکند ،انبارچینیهای ناایمن ،نادرست
و غیراصولی است که یا سبب حادثه شده و یا آن را
تشدید میکند .به گفته وی،آموزش رایگان کسبه
قم در دستور کار قرار دارد و به آنان کمک میکند
که اگر اتفاقی افتاد ،حداقل خودشان بتوانند از
یک کپسول آتشنشانی برای جلوگیری و سرایت
آتشسوزی استفاده کنند .مدیرعامل سازمان
آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم با تأکید
بر اینکه وقتی کسبه در راهپلههای داخلی ،تعداد
س خود را دپو میکنند ،عالوه
زیادی از وسایل و اجنا 
بر اینکه در هنگام حادثه به رشد ،سرایت و گسترش
حادثه آتشسوزی منجر میشود ،امدادرسانی را هم
ُ
کند میکند ،افزود :این موضوع در شرایطی بوده که

میتوان با انبارچینی ساده ،درست و اصولی ،خطر را
برطرف کرد .جعفری گفت :میتوان با ایجاد فاصله
میان اجناس دپو شده در انبارها با سیمهای برق و
لوله گاز از خطرهای احتمالی جلوگیری کرده و یا با
خرید چند کپسول آتشنشانی و آموزش استفاده از
آنها ،ضریب خسارت و خطر را کم کرد .مدیرعامل
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم
ادامه داد :در تعدادی از این مراکز ناایمن ،کنتور و
سیمهای برق بهصورت ناهمگون آویزان بوده و عایق
ندارند و خیلی راحت امکان اتصالی و آتشسوزی
وجود دارد ،درحالیکه سیمهای برق باید جداسازی
شود و با هماهنگی کارشناسان توانیر ،آمپرهایشان
ً
کم و زیاد شود یا مثال کاربریهای ناهمگون در
مجتمعها و پاساژها ،ابعاد حادثه را توسعه میدهد
و کمک میکند به اینکه در چنین جایی ،حادثهای
اتفاقبیفتد..

مدیرکلارتباطاتوفناوریاطالعاتاستانقم:

قماستانیپیشرودرتوسعهزیرساختهایارتباطیروستایی

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم گفت :با توسعه زیرساختهای
ارتباطیایجادشده،هماکنونروستاهایاستانازشبکهپایدارارتباطیبرخوردار
است.
جواد غالمپور با اشاره به اجرای گام اول توسعه فیبرنوری روستایی در این استان،
افزود:اجرای ۱۰۴کیلومترفیبرنوریروستاییدرسطحاستان ،زمینهبرایافزایش
سایتهای تلفن همراه و ارتقای تکنولوژی آنها از نسل دوم به نسل سوم و چهارم و
پایدار سازی شبکه ارتباطی در سال جاری محقق شد.
وی با تاکید بر اینکه اولین گام در ایجاد عدالت ارتباطی ،توسعه زیرساختهای
ارتباطی در سطح روستاهاست ،ادامه داد :قم از جمله استانهای پیشرو کشور در
ایجاد پوشش ارتباطی پایدار و پرسرعت با توسعه زیر ساخت های ارتباطی در
روستاها به شمار میرود .غالمپور ،ادامه داد :ارتقای  ۳۰سایت تلفن همراه به
تکنولوژیهای نسل سوم و چهارم و همچنین توسعه شبکه پهن باند و تلفن همراه

روستایی در هفت روستا از جمله اقدامهای صورت گرفته برای بهبود وضعیت
ارتباطات در سطح روستاهای قم در سالجاری است.
وی ،تحقق عدالت ارتباطی را از جمله اولویتهای مهم ابالغی وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات دانست و اظهار داشت :با اقدامهای گسترده صورت گرفت برای
تحققعدالتارتباطی،هماکنونایناستاندراتصالمدارسشهریوروستاییبه
شبکهملیاطالعاتازجملهاستانهایپیشتاردرکشوراست.مدیرکلارتباطات
و فناوری اطالعات با اشاره به اتصال تمام  ۷۳۰مدرسه شهری و روستایی قم به
شبکه ملی اطالعات گفت :هم اکنون تمام  ۱۴۵مدرسه روستایی و  ۵۸۵مدرسه
شهری قم به شبکه ملی اطالعات متصل شدهاند .غالمپور افزود :اتصال تمام
مراکز آموزشی به شبکه ملی اطالعات موجب شده تا تمامی دورههای آموزشی
در مقاطع مختلف تحصیلی به ویژه مراکز آموزش عالی و حوزوی و نیز برگزاری
آزمونهای مربوطه به صورت مجازی دربستر پهن باند ثابت و سیار محقق شود.

انتقاد حدادعادل از محمود احمدی نژاد
غالمعلیحدادعادلعضومجمعتشخیصمصلحتنظام:احمدینژاد،آمدوگفتاینبیعدالتی
است که بنزین لیتری  ۲هزار تومان تمام شود و ما به خودروها لیتری  ۵۰۰تومان دهیم .احمدینژاد
گفت که مجبور میشویم  ۱,۵۰۰تومان از بیت المال بگیریم .کسی که تعداد خودروهایش بیشتر
است ،بیشتر استفاده میکند .اما کسی که در روستا است نمیتواند زیاد استفاده کند و این به ضعفا
کمک نمیکند.میخواستند از پایینترین دهک شروع کنند و پول یارانه به آنها داده شود و گفتند
که به کسانی که ثروتمندند ،داده نشود .شاید  ۸-۷ماه طول کشید و همه در صف پر کردن فرمها
بودند که به یک باره گفته شده به همه  ۴۵هزار تومان یارانه داده میشود از دهک اول تا دهم.در آن
زمان بعضی گفتند این پول امام زمان است و باید به همه داده شود ،چون فکر اجرایی کردنش نبودند،
پس به مشکل خوردند .پولدار و بیپول همه مشمول شدند .چه آن استاد دانشگاه که چند میلیون
میگیرد،چهیکروستایی.
غیبت ظریف در کمیسیون امنیت ملی به دلیل کسالت
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی اعالم کرد :وزیر امور
خارجه که قرار بود درباره تدابیر و اقدامات انجام شده برای بازگشت شرکای برجامی در کمیسیون
توضیحاتی ارائه دهد ،به دلیل کسالت در کمیسیون حاضر نشد«.ابوالفضل عمویی» در تشریح
نشست روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسالمی به خبرنگاران
گفت :مهمان مدعو امروز کمیسیون وزیر امور خارجه بود که قرار بود عملکرد ،تدابیر و اقدامات انجام
شده درخصوص بازگشت شرکای برجامی به برجام تحلیل و بررسی شود .ولی به دلیل کسالت ،ایشان
در این جلسه حضور نیافتند .سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی تاکید کرد :در نشست امروز کمیسیون تحوالت داخلی و بین المللی با حضور اعضا بحث
و بررسی شد.
جانشین آیتالله مصباح در مؤسسه امام خمینی (ره) منصوب شد
براساساعالمیکیازاعضایدفترمرحومآیتاللهمصباحیزدیباحکمرهبرمعظمانقالب،آیتالله
محمود رجبی به عنوان رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) منصوب شدند.مؤسسه
آموزشی ،پژوهشی امام خمینی (ره) توسط مرحوم آیتالله مصباح یزدی و با نظارت و رهنودهای
رهبر معظم انقالب اسالمی سال  ۱۳۷۸کار خود را آغاز کرد و از زمان تأسیس تا کنون مرحوم آیتالله
مصباح یزدی با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی ریاست مؤسسه را بر عهده داشت.در پی در گذشت
آیتالله مصباح یزدی و با نظر و حکم رهبر معظم انقالب اسالمی آیتالله محمود رجبی به عنوان
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) منصوب شدند.آیتالله محمود رجبی تا پیش
از این به عنوان قائم مقام مؤسسه فعالیت میکرد و هم اکنون نیز عضو شورای عالی حوزههای علمیه
است.
احضار وزیر اطالعات به خاطر صحبتهای هستهای
جمعی از نمایندگان با طرح سوال از وزیر اطالعات ،از وی خواستند تا با حضور در مجلس برای
توضیح درباره اظهاراتش که به گفته آنان ،نقص سیاستهای کلی بوده ،پاسخگو باشد رییس کمیته
سیاسی،نظامیوامنیتیکمیسیوناصلنودگفت:هیأترئیسهکمیسیوناصل 90مجلس،کمیته
سیاسی ،نظامی و امنیتی این کمیسیون را موظف کرده تا نسبت به طرز کار این موضوع بررسیهای
الزم را صورت دهد که اگر این اظهارات از منظر این کمیسیون امکان بررسی داشته باشد و خسارتبار
بودن اظهارات وزیر اطالعات محرز شود ،موضوع بررسی شده و پس از طی مراحل الزم از وزیر
اطالعات توضیحاتی پیرامون این موضوع خواسته شود تا رسیدگیهای الزم به این پرونده انجام شود.

سرپرستمنطقهسهشهرداریقم:

 ۲۷۰هکتار بافت فرسوده در منطقه  ۳قم وجود دارد

سرپرست منطقه سه شهرداری قم میزان مساحت این منطقه را  2300هکتار دانست و گفت :در این
منطقه 270هکتار بافت فرسوده وجود دارد که 12درصد منطقه را تشکیل میدهد.
مهرداد روحانی وزیری در تشریح فعالیتهای منطقه سه شهر قم ،اظهار داشت :شهرداری منطقه ۳از
شمال عوارضی تهران و جاده قدیم تهران و از سمت شرق به جاده کوه سفید و بلوار زائر و جنوب میدان
سعیدی و از غرب ریل راهآهن و انتهای خیابان مدرس و کارگر منتهی میشود.
سرپرست منطقه سهشهرداری قمبابیان اینکه ۱۸۰هزارنفرشامل ۱۵درصد از جمعیت قم در منطقه
 ۳قم سکونت دارند که نسبت به سالهای قبل روند کاهشی داشته است ،ابراز کرد :مساحت منطقه ،دو
هزار و  ۳۰۰هکتار است که  ۲۰درصد مساحت کل شهر را تشکیل میدهد که نسبت به جمعیت کمتر
بوده و از بزرگترین مناطق قم به شمار میرود .روحانی وزیری با تأکید بر اینکه به دلیل ورودیهای شهر
تردد زیادی در منطقه دیده میشود ،تصریح کرد :در این منطقه ۲۷۰هکتار بافت فرسوده وجود دارد که
 ۱۲درصد منطقه را بافت فرسوده تشکیل میدهد.
وی عنوان کرد :تراکم جمعیت باالیی در بافت فرسوده این منطقه وجود دارد و ۶۵هزار نفر شامل
 ۴۰درصد جمعیت در این بافت فرسوده ساکن هستند و در مجموع نیز بخش زیادی از منطقه بافت
صنعتی است .سرپرست منطقه سه شهرداری قم با اشاره به اینکه منطقه ۳در کسب درآمد رتبه نخست
را در سال جاری به دست آورد ،یادآور شد :البته این به معنای ریالی نیست بلکه درصد باالتری نسبت به
مناطق دیگر در دریافت درآمد داشتیم ،بودجه هر منطقه طبق هزینه کرد و کسب درآمد تعیین میشود
و ما در بخش کسب درآمد درصد باالیی را اخذ کردهایم .روحانی وزیری خاطرنشان کرد :از عوامل مهم
در کسب رتبه برتر ،رشد  ۱۳۰درصدی در صدور پروانه و مشارکت مردم در پروژههای خدماتی و تحوالت
در منطقه و ایجاد ارتباطات بهتر با شهروندان است ،بهطوریکه این منطقه توانست سهم باالیی از درآمد
ً
را به دست بیاورد هرچند جز مناطق نسبتا محروم هستیم .وی اضافه کرد :هر هزینهکردی که در ردیف
بودجه پیشبینی میشود منوط به تحقق درآمد است و در این زمینه پروژهها و اقدامات خوبی نیز در
منطقه ۳عملیاتیشدهاست.
سرپرست منطقه 6شهرداری قم مطرح کرد:

قانون منع فروش سد راه پروژههای عمرانی

سرپرست منطقه  6شهرداری قم با اشاره به اجرای طرح تملکهای ایستگاههای  13و 14قطار
شهریقم،گفت:قانونمنعفروشاراضیفاقدکاربریمسکونیمانعازایجادزمینمعوضبرایتملک
پروژههای عمرانی شده است.
سید رضا حسینی با اشاره به قرارگرفتن احداث دو ایستگاه مترو قم در منطقه شش ،اظهار داشت :دو
ملک در ایستگاه ۱۳و سه ملک در ایستگاه ۱۴قطار شهری است که با برنامهریزی صورت گرفته ،تملک
آن در دست اقدام است .سرپرست منطقه ۶شهرداری قم افزود :با توجه به تأکیدات صورت گرفته توسط
شهردار و همراهی و حمایت هیئتمدیره قطار شهری ،تا پایان سال  ۹۹باید این پنج پالک که تأمین
مالی آن نیز انجامشده به تملک درآید.
حسینی اعتبارات عمرانی سال جاری این منطقه شهرداری را  ۷۶میلیارد تومان اعالم کرد و افزود:
در اجرای طرحهای عمرانی مشکلی نداشته و بر اساس برنامه از پیش تعیینشده اجرای طرحهای
مختلف انجامشده است ،اما مشکل این بوده که در پروژههای تملکی با مشکل نبود معوض مواجهیم.
وی خاطرنشان کرد :امسال سالی بود که زمین خیلی در اختیار نبود و از این بابت باید در سال ۱۴۰۰
پیشبینیبودجهتملکبادقتبیشتریدنبالشود.
رئیس مرکز اورژانس  ۱۱۵قم خبرداد:

امداد رسانی به ۱۶۳۳بیمار و مصدوم درهفته گذشته

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی قم گفت :در یک هفته گذشته یکهزار و ۶۳۳بیمار
و مصدوم توسط کارشناسان این مرکز امدادرسانی شد.
ی افزود :از  ۱۹تا  ۲۶بهمنماه جاری  ،پنج هزار و  ۷۴۵تماس با مرکز اورژانس  ۱۱۵قم
محمد شهید 
برقرار و منجر به انجام یکهزا رو ۷۴۸ماموریت شد.
وی اضافه کرد :در این ماموریتها یکهزار و ۶۳۳بیمار و مصدوم امدادرسانی شد که ۴۳۴نفر مربوط
بهمصدومانحوادثترافیکیبودهاست.
وی ادامه داد :از این تعداد ۳۱۳ ،نفر به دلیل شدت جراحات وارده به بیمارستان منتقل و  ۱۲۱نفر نیز
در محل حادثه درمان شدند.
شهیدی خاطرنشان کرد :در این مدت ۳۲۴حادثه منجر به جرح و فوت در استان رخ داد که ۲۷۰مورد
در شهر و  ۵۴مورد نیز در محورهای مواصالتی بوده است.
به گفته وی ،در حوادث ترافیکی یک هفته گذشته نیز یک نفر جان خود را از دست داد.
وی گفت ۱۷۸ :مورد از حوادث ترافیکی معادل  ۵۵درصد و  ۲۱۶نفر از مصدومان این حوادث معادل
 ۴۹درصد مربوط به موتورسیکلتسواران بوده است.

