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دادستان عمومی و انقالب قم تشریح کرد:

معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با اشاره به
افزایش 19درصدی بودجه نسبت به سال گذشته از پیشنهاد
بودجه  3431میلیارد تومان و ارائه به شورای شهر قم خبر داد.
محسن رنجبر در نشست خبری که ظهر دیروز در شهرداری
قم برگزار شد ،با اشاره به بودجه پیشنهادی برای سال۱۴۰۰
شهرداری قم اظهار داشت :کلیات بودجه به شورای اسالمی
شهر تسلیم شد ،در شورای اسالمی شهر هم بر اساس روال
قانون بررسی خواهد شد و در زمان معین اعداد قطعی در شورای

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم:

شهروندانمعامالتملکیرادردفاتر
اسنادرسمیثبتکنند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
قم گفت :بهمنظور پیشگیری از جرایم اقتصادی و مالی،
شهروندان معامالت ملکی را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند.
حجتاالسالموالمسلمین مجید یزدی با تاکید بر اینکه بر اساس
قانون تنظیم قراردادهای پیشفروش ساختمان در دفاتر اسناد
رسمی الزامی میباشد ،افزود :با تنظیم و ثبت قراردادهای تعهد به
بیع در دفاتر اسناد رسمی و پیشبینی شروط و ضمانت اجراهای
قانونی و مناسب در آن بهجای تنظیم مبایعهنامه و یا قولنامهها در

8

جزییات پرونده
«گوهرناز»

دادستان عمومی و انقالب قم بابیان اینکه کلیه اموال متهم پروندهثبتومبلغیکهدرقالبنقدینگیبهمتهمپرداختشده
در پرونده گوهرناز در قم شناسایی و توقیفشده است ،گفت ۲۳۰ :میلیارد تومان است .حجتاالسالموالمسلمین حسن
سه هزار و  ۲۵۰نفر شاکی بهصورت رسمی شکایت خود در این غریب روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین

8

مدیرکل دامپزشکی استان قم :

مرغداریهایقمعاریازآنفلوانزایپرندگانهستند
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم عنوان کرد:
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صالحی در نامهای به معاون اول رئیس جمهور؛

دسترسی به آب سالم و بهداشتی

حذف الزام انتشار آگهی دولتی؛ زنگ
خطر نهایی برای مطبوعات

باالتر از میانگین ملی و بین المللی

8
رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان قم:

مدیرکلپیشگیریورفعتخلفاتشهریشهرداریقمخبرداد:

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پی مصوبه هیات وزیران مبنی برای مطبوعات کشور بوده و نگرانی جدی و گستردهای در میان
بر حذف الزام دولتیها به انتشار آگهی در روزنامهها ،در نامهای اصحاب مطبوعات و رسانه ایجاد کرده است .به گزارش مرکز
به معاون اول رئیس جمهور نوشت :این مصوبه زنگ خطر نهایی روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،در

قم ظرفیت باالیی برای تولید محصوالت حالل دارد

طرح نظارت و جمعآوری پرنده فروشان اجرا میشود

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم از اجرای طرح نظارت و
جمعآوری پرنده فروشان در شهر قم خبر داد .احمدرضا شفیعی با اشاره به اجرای
طرحهای مشترک استانی در راستای حفظ محیطزیست شهری ،اظهار داشت:
بهمنظور رعایت بهداشت و سالمت شهروندان عزیز و مطابق مصوبات ستاد مقابله
با شیوع بیماریهای مشترک پرندگان و انسان ازجمله آنفوالنزای فوق حاد ،طرح
جمعآوری پرنده فروشان سیار و برخورد قانونی با واحدهای پرنده فروش ثابت در سطح
شهرباهمکاریدستگاههایقضایی،انتظامی،دامپزشکیودیگرنهاددرچندینمرحله
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هشداروزیربهداشت؛

شیوهنامههارارعایتنکنیماسفندسختیدرپیشاست
2
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رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم گفت :قم در جهان اسالم جایگاه
ویژهای دارد و محصوالت حالل تولید شده در آن ،مورد توجه مسلمانان و استقبال
بازارهای بینالمللی قرار خواهد گرفت .محمود سیجانی بیان کرد :این استان در
طولسالهای اخیر دستاوردهای ارزشمندی در زمینه تولید محصوالت غذایی و
صادرات آن به بازارهای بینالمللی بدست آورده که این موفقیت با کسب نشان حالل
برای عرضه محصوالت ،مسیر درخشانتری را مقابل تولیدکنندگان قم گشوده است.
وی ادامه داد :در حال حاضر غذای حالل به دلیل کیفیت باال و اعتمادی که به آن ایجاد
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معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم خبرداد:

چراگذشتهگراشدهایم؟

ما را چه شدهاست؟ چرا بسیاری از ما مدام افسوس
گذشته را میخوریم؟ چرا مانند رانندهای که باید حواس
خود را متوجه مقابل و رو به رو کند ،دایم به آینۀ عقب نگاه
سعیدمنصورافشار*
میکنیم؟
باچندمثالشایدبتواناینموضوعراشکافت:
قهوه خانۀ سنتی ،رستوران سنتی ،لبنیات سنتی ،دیوارهای کاهگلی و آجر قرمز
کردن نمای ساختمانهای نوساز و  ...تو گویی روح «قجریها» اینبار به جای بدنۀ
استکاننعلبکیها و قلیانها بر روح و مغز ما نقش بستهاست .در هنر و معماری و سایر
بخشها انگار در چنبرهای از گذشته اسیر شدهایم و در مقاطعی هم انگار روح دایی جان
ناپلئون در برخی از ما دمیده است و یادمان میرود "دیگران کاشتند و ما خوردیم ،ما بکاریم
ودیگرانبخورند".
انگار قرار نیست نسل امروزی برای آیندگان یادگاری برجای بگذارند .تحت تاثیر و یا
خیالپردازی اتفاقات سالیان دور و گذشته از خاطر بردهایم زمان یک لحظه توقف ندارد و
درنگنمیکندوموظفایمبهنسلجوانکمککنیمتاراهیبرایغلبهبراندوهونومیدیو
ایجادحرکتبرایرسیدنبهفردایبهتربیابند.
برخیازمابهجایتوجهبهجنگل،بهچنددرختنگاهمیکنیمودرنتیجهدگرگونیهای
بزرگوبرجستهوآشکارراآشکارانمیبینیمچونتمرکزمانبرگذشتهگراییوگالیهاززمین
وزماناست.بیآنکهعللعقبماندگیهاوسیردرگذشتهرادرنحوهوسیستمحک مرانی
وعملوعکسالعملخودمانجستوجوکنیم.
به این نکتۀ مهم و اساسی در چهارچوب آیندهنگری توجه نمیکنیم که طبق
پیشبینیهای علمی و پژوهشی ،نیمی از مشاغل امروزی تا سال  9( 2030سال دیگر)
از بین خواهد رفت و این وظیفۀ ما و مجموعۀ دولتهاست که دانش آموزان و دانشجویان و
مردمرابرایدنیاییکههنوزمانندکوهیخبیشترحجمآنناپیداست،آمادهکنیم.
پاسخ را باید در «تغییر» در سیستم آموزشی و بهداشتی و آموزشهای عالی و حرفه و
فن ُجست .سیستم کنونی آموزشی ما هنوز بر روی چهار چرخ نیم قرن گذشته حرکت
میکند و به همین دلیل خروجی این خط مشی نخنما شده ،حضور و ظهور به اصطالح
فارغالتحصیالنکمسوادوکماطالعوبیگانهباتغییروتحوالتسریعتکنولوژیکاستکه
به دلیل ضعف در دانایی و توانایی در ترسیم راهکاری برای آینده و دنیای جدید که در آن
«توسعهپایدار»اصلباشد،ناچاربهافسانهسراییوخیالپردازیروآوردهاند.
اینمعضلنیزجزباارتباطاتهدفداروترسیمشدهبامحافلعلمیـپژوهشیوصنعتی
جهانقابلحلنیستوگرنهماننداینروزهاگرفتارترسونومیدیوفرارازواقعیتهاوچشم
بستنبهمظاهرفناوریهایجدیدخواهیمبود.
این گونه است که صرفا گرایش به گذشته مانند اپیدمی رواج پیدا میکند و سوار بر
مرکبی خیالی از ذهنگرایی و خیال پردازی میپنداریم به سوی پیشرفت در حرکتایم و
سادهلوحانهانتظارداریمکهآنمرکبماراازتاریکیعقبماندگیهابهسرمنزلپیشرفتو
قله های افتخار جهانی برساند حال آن که این مرکب نمک نشناس است و شیفتۀ بر زمین
کوفتنسوارخود!
عزیزانیکهشیفته«گذشته»هستید!گذشتههاگذشتهاست.درحالحاضرودرعصر
اقتصاددیجیتال،نانورباتها،اینترنتاشیاء،ماشینهایهوشمند،انرژیهایتجدیدپذیر،
اکتشافاتفضایی،هوشمصنوعیوجهانوببهسرعتدرحالپیشرفتاست.
ازسویدیگرتغییراتاقلیمیوخشکسالیهابرتاریخبشرسایهانداختهوسلطهپیدامی
کند.بایدازهمینامروزبهفکرحلاینمسایلباشیموتنهاچارههمپذیرفتناصل«تغییر»
در همۀ ابعاد کار و زندگی است.
برای شروع و در گام نخست ،نوسازی سیستم آموزش و پرورش فرزندان آیندهساز میهن
ضرورت دارد .آنچه ضرورت ندارد این است که چرخ را از نو اختراع کنیم!
بهرهگیری از دستاوردهای علمی و تجربی کشورهای پیشرفته جهان از جمله فنالند،
نروژ،نیوزلندوحتیهمیناماراتمتحدهعربیمیتواندنقشمارادرساختنفردایایران
باتربیتنسلیدانا،آگاه،چشمبازوچشمسیرومسؤولیتپذیر ُپررنگکند.
این یکی از راههای فرار از گذشته گرایی و رسیدن و یا سهم داشتن در بازارهای سیال
و به سرعت در حال تغییر است .اگرچه ذهن انسان به خصوص در جوامع توسعه نیافته
هموارهنگراناست.درزندگیماشینیوتقریباهوشمندامروزالبتهدالیلکافیبراینگرانی
وجود دارد ،اما راه پایان دادن به اضطراب و ترس از آینده ،گرویدن به گذشته و غرق شدن
درخیاالتنیست .همینکهبدانیمبایدنگرانچهباشیموچگونهبرایآیندهایمتفاوتاز
جهانی که در حال حاضر در آن زندگی می کنیم ،آماده شویم خود کمک بزرگی برای تغییر
شکلوبازمهندسیزندگیماندرعصرهوشمصنوعیوبیوتکنولوژیخواهدبود.
کافیاست«آموختن»و«یادگیری»رابهصورتمادامالعمرسرلوحۀکاروزندگیخودقرار
دهیمونسخهنویسسرگردانیابدیخویشنباشیم.

افزایش۱۹درصدی بودجه سال آینده شهرداری قم

معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با اشاره به افزایش 19درصدی
بودجه نسبت به سال گذشته از پیشنهاد بودجه 3431میلیارد تومان و ارائه به شورای
شهر قم خبر داد.
محسن رنجبر در نشست خبری که ظهر دیروز در شهرداری قم برگزار شد ،با اشاره
به بودجه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۰شهرداری قم اظهار داشت :کلیات بودجه به
شورای اسالمی شهر تسلیم شد ،در شورای اسالمی شهر هم بر اساس روال قانون
بررسی خواهد شد و در زمان معین اعداد قطعی در شورای اسالمی شهر قم مصوب
میشود.
معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با اشاره به ویژگی خاص بودجه
 ،۱۴۰۰تأکید کرد :این بودجه مابین دو برنامه پنجساله شهرداری قم است .اولین
اقدام تیم مدیریت شهری فعلی تهیه برنامه  ۲۰ساله برای افق  ۱۴۱۴شهر قم با
مشارکت همه ذینفعان و نخبگان و افراد منشأ اثر در شهر قم بود که به تصویب رسید.
وی بابیان اینکه این برنامه  ۶گزاره آینده شهر قم را مشخص میکند  ،تصریح کرد:
برای همه این گزارهها شاخصهایی را در نظر گرفتیم که نزدیک به  ۳۰شاخص
مشخصکننده چشمانداز تعریف شد و اولین برنامه پنج ساله شهرداری قم هم برای
دستیابی به این چشمانداز تعریف شد .رنجبر بودجه  ۱۴۰۰را مسیری برای هموار
کردن چشمانداز دوم برنامه دانست و تأکید کرد :از زمان تهیه بودجه سناریوهای
مختلفی برای پر کردن شکافهای برنامههای پیشبینیشده در نظر گرفتهشده و سه
سناریوبدبینانه،محتملوخوشبینانهموردبررسیقرارگرفت.
وی بیان اینکه یکی از سناریوها بهصورت ایده آل گرایانه بود و فضا را بهگونهای پیش
میبرد که همه ضعفها را پوشش بدهد ،تأکید کرد :با توجه به قیمت پایه اقالمی که
نیاز بود در توسعه شهر به کار برود ،بالغبر  ۱۲هزار میلیارد تومان بود که عدد سنگینی
است که تأمین آن از توان شهرداری خارج بود.
معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم افزود :یکی از دالیل عدم توان
شهرداری در تأمین این رقم عقبافتادگیهای شهرداری در سالهای قبل بود.
وی افزایش قیمت اقالم مربوط به پروژههای عمرانی را موضوع دیگری دانست که
تأمین این را رقم را سخت میکرد و تصریح کرد :این مسئله منجر به این شد که تأمین
رقم حالت ایدهآلگرایانه از توان شهرداری خارج باشد و به همین دلیل سناریو بعدی
که سناریو محتمل بود مطرح شد که بودجه سال پیشنهادی ما را بالغ  ۳۴۳۱میلیارد
تومان بودجه شهرداری را مشخص کرد .رنجبر با اشاره به اینکه این رقم  ۱۹درصد
نسبت به بودجه اصالحیه مصوب سال  ۱۳۹۹افزایش داشت ،تأکید کرد :در مدل
جدیدی که از سال گذشته برای ارائه بودجه بر اساس دستورالعملهای وزارت کشور
در دستور کار قرارگرفته است منابع به سه دسته درآمد تقسیم میشود.
وی با اشاره به درآمدهای عمومی بودجه  ۱۴۰۰تأکید کرد :در این سال درآمدهای
عمومی  ۱۴۲۴میلیارد تومان پیشبینی که در سال  ۹۹این درآمد  ۱۱۸۶میلیارد
تومان بود و شاهد افزایش ۲۰درصدی نسبت به اصالحیه سال ۱۳۹۹بودیم.
رنجبر با اشاره به واگذاری داراییهای سرمایهای در سال  ۱۴۰۰بهعنوان یکی دیگر
از درآمدهای شهرداری تصریح کرد :بالغبر ۸۰۷میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰به این
منظور تعریفشده است که در سال  ۹۹عدد  ۸۷۷میلیارد تومان بوده و نزدیک به ۸

درصد کاهش داشته است.
معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با اشاره واگذاری منابع سرمایهای
بهعنوان یکی دیگر از درآمدهای شهرداری تصریح کرد :واگذاری اوراق مشارکت و
تسهیالت ازجمله مفاد این نوع از کسب درآمد است که ۱۲۰۰میلیارد تومان برای
 ۱۴۰۰پیشبینیشده است درحالیکه در سال ۱۳۹۹مبلغ ۸۱۰میلیارد تومان بوده
است که شاهد افزایش  ۴۸درصدی در آن بودهایم.
وی با اشاره به اینکه مصارف شهرداری در طبقهبندی اقتصادی سه دسته است،
تأکید کرد :هزینههای جاری مانند هزینههای پرسنلی ،نگهداری ،نظافت شهر
و فضای سبز شهر ،هزینههای مصارف آب و برق و گازو … ازجمله سرفصلهای
هزینههایبودجهاست.
رنجبر با بیان اینکه در این قسم هزینهها برای سال  ۱۴۰۰رقم  ۹۷۱میلیارد تومان
پیشبینیشده است تأکید کرد :در سال  ۱۳۹۹این مبلغ  ۶۹۵میلیارد تومان بود که
شاهد افزایش  ۳۹درصدی در آن هستیم.
معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با اشاره به علت این افزایش تأکید
کرد :بخشی از افزایشها ناشی از افزایش سطوح شهر است بهطوریکه وقتی معابر
یا سطح فضای سبز گسترده میشود ،هزینههای نگهداری هم افزایش پیدا میکند و
از سوی دیگر هم بخشی از این افزایش مربوط به هزینههای کارکنانی است که مطابق
بادستورالعملهایدولتاست.
وی با اشاره به تملک داراییهای سرمایهای بهعنوان یکی دیگر از مباحث هزینهای
بودجه شهرداری تصریح کرد :بیشتر کارهای عمرانی ما اعم از تملک و احداثهای
معبرها و ساختمانها در این قسمت قرارمی گیرد که این عدد برای سال ،۱۴۰۰مبلغ
 ۲۰۸۶میلیارد تومان است درحالیکه در سال ۱۸۰۱،۹۹میلیارد تومان بوده است.
رنجبر تأکید کرد :بهمنظور دیونی که به پیمانکارها باید پرداخت شود برای سال
 ۱۴۰۰عدد  ۳۷۴میلیارد تومان پیشبینیشده است که در سال  ۳۷۶ ، ۹۹میلیارد
تومان بوده است که  ۶دهم درصد کاهش پیداکرده است.
معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با اشاره به دیدگاه برنامهریزی
راهبردی بودجه سال  ،۱۴۰۰تأکید کرد :بودجه عمرانی  ۲۴۶۰میلیارد تومان
پیشبینیشدهاستکهشاملاهدافمتنوعیمیشود.
وی یکی از اهداف و سرفصلهای بودجه عمرانی را روان و متعادلسازی عبور و مرور
شهریخواندوگفت:اینسرفصلکهپروژههایبزرگیمانندمترودرآنجایمیگیرد
بیشترین منابع را با رقم ۱۴۴۸میلیارد تومان به خودش اختصاص داده است.
رنجبر با اشاره به پیشبینی  ۴۲میلیارد تومانی هزینه بهرهمندی از محیط و فضای
شهری امن تأکید کرد :بهمنظور کاهش خطرپذیری  ۱۰۷میلیارد تومان در بودجه
پیشبینیشدهاست.
وی با اشاره به سرفصل توسعه شهر خالق رقم پیشبینیشده برای آن را ۳۶میلیارد
تومان خواند و گفت :برای سازماندهی کالبدی و محتوایی شهر و بهبود کیفیت سیما
و منظر شهری نیز ۵۰میلیارد تومان پیشبینیشده است.
معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم تأکید کرد :بهمنظور توسعه متوزان
تجهیزات و تأسیسات و خدمات شهری ۲۶میلیارد تومان پیش بینی شده است.

مدیر کل ثبت احوال استان قم خبرداد:

کاهش  ۱۳درصدی والدت در  ۹ماهه امسال

مدیر کل ثبت احوال استان قم از کاهش ۱۳
درصدی موالید در  ۹ماه نخست امسال در قم
خبرداد.
منوچهری تیموری در نشست کارگروه تخصصی،
فرهنگی ،سالمت زنان و خانواده گفت :از ابتدای
سال جاری تا پایان آذرماه  ۱۳هزار و  ۵۲۸واقعه تولد
در قم به ثبت رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه
در سال  ۹۸کاهش  ۱۳درصدی را نشان میدهد.
خانم مقدم کارشناس مرکز بهداشت هم در این
نشست کم رنگ شدن لذت مادر و پدر شدن و شیوع
ناباروری بین زوجهای ایرانی را دو علت مهم در کاهش

تولد در کشور بیان کرد.
وی نیاز فرهنگی در تشویق زوجها به فرزندآوری
در کنار کمک به درمان ناباروری را ضروری دانست
و تصریح کرد :از هر  20زوج ایرانی پنج زوج نابارور
هستند.
طرحشهریبدونکودککاروخیابانیازموضوعات
دیگری بود که در کارگروه تخصصی ،فرهنگی،
سالمت زنان و خانواده مطرح شد.
مدیر کل سازمان بهزیستی سه عامل فقر فرهنگی
و اقتصادی ،نابسامانی خانوادگی مانند طالق و
اعتیادواتباعراسببایجادناهنجاریکودکخیابانی

میشود.
پهلوانی بازتوانی و بر طرف کردن مخاطرات کودکان
کار را از اهداف سازمان بهزیستی بیان کرد و افزود :دو
مرکز روزانه و شبانه در قم  ۲۸۴کودک کار را نگهداری
میکند .معاون سیاسی امنیتی استاندار که ریاست
این کارگروه را هم برعهده دارد بر هماهنگی وتعامل
بین دستگاهها با سازمان بهزیستی در اجرای این
طرح تاکید کرد.
سلیمان پورتصریح کرد :باید فرهنگی در بین برخی
سازمانها جا بیفتد که کودکان کار برای امرار معاش
خانوادهکارمیکنندومجرمنیستند.

رئیس کانون هم اندیشی تعالی و توسعه استان قم :

عقبماندگیهایعمرانیواقتصادیقم
باید جبران شود

رئیس کانون هم اندیشی تعالی و توسعه استان قم با تاکید بر وجود عقب ماندگیهای متراکم
در این استان گفت :مشکالت مالی ،بانکی واعتبارات استان در بعد ملی و استانی باید مورد
توجه قرار گیرد تا زمینه برای جبران بخشی از عقبماندگیهای قم فراهم شود.
حجتاالسال م و المسلمین علی بنایی روز دوشنبه در سلسله نشستهای علمی ،تخصصی
اقتصاد مقاومتی با موضوع " اقتصاد قوی؛ ابعاد و مؤلفهها" افزود :با برگزاری مستمر جلسات
اتاق فکر توسعه قم به دنبال بررسی مسائل کالن اقتصادی استان در بعد ملی واستانی هستیم.
وی با اشاره به شکل گیری اتاق فکر توسعه استان قم افزود:جلسات اتاق فکرتوسعه قم از
سال  ۸۹پس از سفر  ۱۰روزه مقام معظم رهبری به این استان به منظور پیگیری مصوبات سفر
مقام معظم رهبری آغاز شده است.
نماینده اسبق قم در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :این اتاق فکر با عنوان "کانون هم
اندیشی تعالی و توسعه استان قم " در طی فعالیت خود توانسته است با ارائه طرح های
کارشناسی به کمک استان و مجموعه مدیران قم بیاید.
وی افزود :در جلسههای متعدد این اتاق فکر موضوع های مورد نیاز استان و مشکلهای
مبتال به قم با حضور کارشناسان و صاحب نظران مورد بحث و گفت و گو قرار میگیرد و نتیجه
این مباحث به صورت جمع بندی شده برای عملیاتی شده و بهره گیری مدیران ارائه می شود.
رئیس کانون هم اندیشی تعالی و توسعه استان قم ادامه داد :جلسات اتاق فکر توسعه استان
بر اساس حس مشترک و سلسله نیازهای واقعی مردم قم و زائران حضرت فاطمه معصومه (س)
تشکیل شده و مسائل مورد بحث با مطالعه قبلی و اندیشیده شده ،چکشکاری و منعکس
میشود .استاد اقتصاد دانشگاه طلوع مهر و سخنگوی اتاق فکر توسعه و تعالی استان قم نیز
در این نشست گفت :در سال های اخیر مباحث و مسائل اقتصادی در صدر اولویت های کشور
قرار گرفته و رسالت اجتماعی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و تشکل های مردم نهاد
ایجاب می کند که در این زمینه نقش آفرینی کنند.
حسین محمودی افزود  :مراکز علمی و پژوهشی باید با استفاده از ظرفیت تشکل های
مردمنهاد که ارتباط عمیق و گسترده و عینی با جامعه دارند ،و با رویکرد علمی و کاربردی در
یافتن راه حل نوآورانه برای مسائل اقتصادی جامعه ایفای نقش کنند.
مدیر پژوهش مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر اظهار داشت « :سلسله نشست های اقتصاد
مقاومتی» در تعامل با اتاق فکر توسعه و تعالی استان قم پیش بینی شده است که در قالب
نشست های علمی – تخصصی و کرسی های نظریه پردازی و نقد و مناظره به اجرا در خواهد
آمد.
ویژگیهاوموقعیتهایممتازقمنادیدهگرفتهمیشود
مدیرعامل اتاق فکر توسعه و تعالی استان قم نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت بهره گیری
از ظرفیت های اقتصادی موجود در استان گفت :اقتصاد کشور در سه بخش دولتی ،خصوص
و تعاون تقسیمشده است و تعاون با سهم  ۲۵درصد میتواند در این بخش اقتصادی راهگشا
باشد.
محسن صابری مقدم افزود :استان قم ازنظر سرمایهگذاری مردم نزد بانکها رتبه ششم را دارد
و این سهم از پول که در اختیار بانکها قرار دارد باید بهدرستی در استان استفاده شود.
وی با تاکید بر اینکه ظرفیت قم در حوزه زیرساخت های حمل و نقل ریلی از جمله ویژگی های
ممتاز این استان است ،گفت :راهآهنهای استان اکگر چه در حدود  ۳درصد از کل خطوط
ریلی کشور را شامل می شود ولی از نظر اثرگذاری آن در کشور ،سهم آن بیش از  ۵۰درصد
است .مدید عامل اتاق فکر توسعه و تعالی استان قم ،کشاورزی و تولید مرغ و تخممرغ را از جمله
دیگر ویژگیهای ممتاز استان قم دانست و گفت :این زمینه با توجه به منابع مالی موجود در آن،
میتواند آثار بسیار خوبی را برای اقتصاد و توسعه قم داسته باشد.
صابری با اشاره به ظرفیت های استان قم در موضوع اقتصاد حالل گفت :قم بهعنوان یک
جهانشهر ویژگیهایی دارد که میتواند به تولید ثروت تبدیلشود و الگویی راهگشا برای استان
و کشور باشد.
از همان اول با توزیع یارانه های نقدی در کشور مخالف بودیم
استاد اقتصاد دانشگاه طلوع مهر قم نیز دراین نشست با انتقاد از توزیع یاران ه به صورت نقدی
گفت :از همان اولی که سیاست توزیع یارانه های نقدی در کشور ترسیم شد ما مخالف آن بودیم
چرا که توزیع مستقیم پول به مردم برای اقتصاد آسیب زا ست.
مهدی جعفری افزود :اگر سال  ۹۲همین  ۴۵هزار میلیارد تومانی که در قالب یارانه نقدی
به مردم داده شد ،صرف ساخت مسکن برای طبقات محروم بهعنوان مسکن دولتی می شد،
حدود ۸۰۰هزار مسکن احداث میشد.
عضو هیئتعلمی دانشگاه طلوع مهر قم گفت :موضوع یارانه ،نهادهای حمایتی هستند و
باید از آن طریق داده شود و این پولی که داریم باید صرف زیرساختها و عمران کشور کنیم که
مشکل و کمبود در مسائلی ازجمله برق نداشته باشیم.
وی با اشاره به برخی از ابعاد و مؤلفه های اقتصاد قوی گفت :مقام معظم رهبری در کنار
موضوع اقتصاد مقاومتی ،موضوع اقتصاد قوی را نیز مورد تاکید قرار داده اند به همین دلیل
تبیین شاخص های شکل گیری یک اقتصاد قوی ضروری است.
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رئیسقوهقضائیه:

اهداف پشت پرده فهرست
سازیهایانتخاباتی
محمدرضارئیسی*

چند روزی است تعدادی کانال خبری و حساب کاربری کمتر شناخته شده در فضای
مجازی ،بعد از سالها ،حرکتی مشابه سالهای دور از فضای مجازی را آغاز و اقدام به
انتشار اعضای کابینه نامزدهای محتمل کرده و نامها و شخصیتهایی را کنار هم قرار
میدهندکهدرکنارگمانهزنیوحتیتخریب،دستمایهطنزکاربرانشدهاست.
 ۲۳سال پیش در گرماگرم شور انتخابات معروف «دوم خرداد» ،هفتهنامهای کم نام
و نشان فهرستی از وزیران کابینه محمد خاتمی منتشر کرد که سر و صدای زیادی راه
انداخت .در غیاب اینترنت و فضای مجازی اما ،بعدها مشخص شد آن فهرست تنها یک
گمانهزنی بوده و از قضا هیچکدام از وزیران احتمالی معرفی شده ،در کابینه دولت هفتم
جاینداشتند.
در این فهرستها از افرادی نام بردهاند که هرگز تمایلی برای حضور در کابینههای
مختلف نداشتهاند و یا قبال ،مناصب مهمی چون ریاست مجلس را در اختیار داشته و در
دورههای قبل نیز از نامزدهای مهم بودند مانند علیاکبر ناطقنوری که میتوانند در تراز
نامزدهایانتخاباتریاستجمهوریپیشرونیزظاهرشوند،هرچندافرادینظیرایشان
مدتهاست از صحنه رسمی سیاست خارج شده و اعالم کردهاند نامزد هیچ انتخاباتی
نخواهندشد.
در این فهرستها میتوان به کابینهآرایی احتمالی برای سید حسن خمینی تا وزارت
اطالعات یک شخصیت معتبر برای کابینه رئیس دولت اصالحات ،از ریاست یادگار
امام(ره) بر بنیاد شهید یک نامزد دیگر و وزارت ارشاد علی الریجانی در یک کابینه دیگر
تا معرفی یک فرد معمم برای معاونت زنان و خانواده و یا گنجاندن نام یک زن برای وزارت
ورزشوجوانانوحتیمعرفیفردیبرایمعاونتزناناشارهکردکهبهتازگیاظهارنظرش
دربارهچندهمسریموجبانتقادشدهبود.
جالباینجاستکهیکیازکانالهایمنتشرکنندهاینفهرستهایجعلی،همزمان
بااعالم«کابینههایپیشنهادی»وگاهیتکذیبآن،نامولوگویخودراهمدرکنارتصویر
میچسباندوالبتهبرایکاندیداهایاحتمالیهمسوباخودنقدهمواردمیکند!
گذشتهازخطاهاییماننددرجاشتباهنامسازمانمیراثفرهنگیکهچندسالیاست
تبدیل به وزارت شده ،جالب توجهتر از همه ،معرفی زودهنگام نامزدهای احتمالی و
یآنهاست؛عباراتوعناوینیچون«دولتاقداموعمل»«،کابینهکارو
شعارهایانتخابات 
کرامت»«،کابینهپیشنهادیمردمی»«،دولتتوسعهوپیشرفت»«،دولتجوانانقالبی»،
«دولت آرمانهای امام و یادگاران انقالب» و ...
این تبلیغات در شرایطی است که طبق قانون ،ثبتنام از نامزدهای ریاست جمهوری
اردیبهشت سال آینده انجام خواهد شد و تبلیغات رسمی آنان دو هفته پیش از انتخابات
 ۲۸خرداد خواهد بود.
مخالفرسانههایمنتشرکنندهاینفهرستهاکهبگذریم،
ازجنبهتخریبیبرایجناح
ِ
ازمنظرمنافعملیوامنیتداخلی،اتاقفکرپشتاینجریانوپیامدهایاحتمالیآنبر
شرووالبتهآثارروانیآنمهماست؛چنانچهازدلهمینحرکتفیک
فضایانتخاباتپی 
نیزاحتماالمیتوانبانگاهخوشبینانهنکاتمثبتوسازندهایمتصورشد:
 .۱مهمترین پرسش درباره این فهرستها و نامها ،پنهان بودن اتاق فکر پشت آن و
طراحان اولیه است؛ اگرچه این حرکت بیسابقه نیست اما در سالهای اخیر کمتر رایج
بوده و گویای بخشی از اهداف و نیات پنهان و تبلیغاتی سازندگان آن است؛ اینگونه
یاگرباهدفتخریبومشوشکردناذهانعموممردمنباشد،
یوکابینهآرای 
فهرستساز 
ممکناستنقشآمادهکردنتنورانتخاباتدرفضایسردکنونیرابرعهدهگرفتهباشد
کهاگرچهمثبتاستاماهمچناناینسوالراپررنگمیکندکهواقعاچهکسییاجریانی
پشتاینبرنامهاست؟!
در حال حاضر ،برخی اصولگرایان ،این فهرست سازی ها را به جناح مقابل نسبت می
دهند در حالی که انگشت اتهام اتفاقا به سودی خود آنها است .در این میان ،بسیاری از
کارشناسانبراینباورندکهاینفهرستسازیها،جناحینیستبلکهیاکارافرادیغیر
تشکیالتی است که دوست دارند افکار عمومی را با این ایده ها به خود مشغول کنند و یا
شایدهم ،گاهی دست پنهان دیگری از داخل یا خارج در کارباشد.
 .۲طراحان این فهرست ها هرکه باشند ،واقعیت آن است که برخی از مناصب کلیدی
کابینه دولتها همانند وزارت اطالعات و وزارت دفاع یا حتی ریاست بنیاد شهید و
امورایثارگران نباید دستمایه طنز و شوخی در فضای مجازی باشد و برای یک هدف
سیاسی خاص عالوه بر تخریب نام چهرههای ملی و فراجناحی ،باعث وهن مفاهیم و
ارزشهایانقالبیشود.
.۳درشرایطیکههنوزفضایسردسیاسیکنونیحاکماستوتوجهافکارعمومیبه
سمتانتخاباتریاستجمهوری ۱۴۰۰جلبنشده،حرکاتیازایندستممکناست
برضدخودعملکردهوباعثدلزدگیپیشاپیشمردمازانتخاباتمهمسالآیندهباشد؛
همچنان که تجربه نشان داده ،ضد تبلیغها و تخریبهایی از این دست ممکن است بر
ضدخودعملکندونتیجهایخالفخواستاولیهاتاقفکرمربوطهداشتهباشد.
 .۴دقت در عناوین و شعارهای سیاسی مطرح در کنار این فهرستها ،نشاندهنده
نگرش و سلیقه غالب بر طراحان اولیه آن است؛ درج قولها و وعدههای آشنا و پرتکرار
در صداوسیما برای نامزد یک جریان سیاسی و غلب ه وجه تخریبی برای کاندیدای جناح
مقابل،احتماالحکایتاز انسجامحرکتیاستکهنتیجهآندرانتخاباتگذشتهآزموده
شده است و این موضوع  ،هشیاری همه دلسوزان و آگاهان کشور از همه جناحها و
سلیقههارامیطلبد.
 .۵همانگونه که برخی کارشناسان هشدار کرده اند ،انتشار لیستهای جعلی و
اقدامات مخرب در مسیر انتخابات برای سالمت ،امنیت و مشارکت مردم در انتخابات
خطرآفرین است و با این اقدام ،گروههای زیرزمینی ،فشار و غیرقانونی به اعتماد مردم،
احزابوتشکلهایسیاسیضربهمیزنند.
 .۶از منظر «نیمه پر لیوان» ،شاید بهتر باشد به جای سرریز نامها و شخصیتها در
فهرستوزیراناحتمالی،حرکتیمفیدوسازندهبرایارائهمدونبرنامهوراهکاربرایحل
معضالتکشورآغازشود؛درغیاباحزابقویوریشهدارکهیکیازمهمترینخالءهای
موجوددرفضایسیاسیماست،برنامهمحوری،هدفگزینیوچارهاندیشیکارشناسانه
ومنطبقبرواقعیات،کمکبیشتریبهرونقفضایانتخاباتیوالبتهانتخابآگاهانهمردم
خواهدکرد.
.۷یکیازکانالهایاصلیمنتشرکنندهکابینههایفرضی،منتسببهیکخبرگزاری
عربیزباناستکهمدعی«پوششلحظهایاخبارجبههمقاومت»بودهومطالبشگاهدر
یکیازخبرگزاریهایمطرحونیمهرسمیداخلینیزبازنشرمیشود؛اینموضوععالوه
بر اینکه نیازمند بررسی کارشناسی از سوی مسئوالن ذیربط است ،شاید سرنخی آشکار
برایپیبردنبهطراحاناصلیپشتپردهباشد.
 .۸باالخره اینکه انتخابات سال آینده با لحاظ جمیع جوانب داخلی ،معضالت فراگیر
ناشی از تحریم و کرونا و نیز تحوالت عرصه بین-الملل چنان مهم است که توجه و
حساسیتبیشتریرامیطلبدواینموضوع،هشداروآگاهسازیمردمونهادهارادرباره
پروژههاییمانندفهرستسازیودولتتراشیدوچندانمیکند.
وکالمآخر،اینشرایطنشانمیدهدرقابتهایانتخاباتیدرایرانهمینحاالآغازشده
است .در نتیجه ،پیشنهاد می کنیم هرچه زودتر کمیتهای ویژه برای نظارت بر رفتارهای
انتخاباتیدرکشورتشکیلشودتاازاقداماتخالفقانونومغایربامصالحومنافعملی
مانندتخریبنامزدهاوشخصیتهاممانعتکند.
به نظر میرسد اگر قرار است مجلس یازدهم قانون انتخابات را اصالح کند و یا هنوز
فرصتآنرادارد ،بهجایمحدودکردنشرایطثبتنامنامزدهاوتنگکردندایرهانتخاب
مردم ،به اینگونه موضوعات باید بیشتر توجه کرده و قانونی را تدوین و تصویب کند که
باعثایجادگشایشونشاطبیشتردرفضایسیاسیشود.

معاونرییسجمهوری:

از گردنه سخت تحریمها و محدودیتها
گذشتیم

معاونپارلمانیرییسجمهوریگفت:بهرغمهمهفشارهایاقتصادی،محدودکردن
منابعنفتی،منعمراوداتمالیوارتباطاتباکشورهایدیگربارهبریآیتاللهخامنهای،
تمهیدات دولت و وحدت مردم توانستیم از این گردنه سخت عبور کنیم و چهل و دومین
سالگردانقالبرابااقتداروبدونترامپپشتسرگذاشتیم.
حسینعلیامیریروزدوشنبهدرآیینافتتاحیهطرحهایارزشافزودهشهرستانرباط
کریمگفت:فعالیتهاوموفقیتهایاقتصادیکشوربهرغممشکالتجدیانجامشد
و به دست آمده است.
وی افزود :انقالب اسالمی در طی چهل و دو سال با حوادث های مختلف و اقدامات
منافقانکوردلدرهمآمیختهشدکهتمامینداشتهوندارد.
معاونپارلمانیرئیسجمهوریاضافهکرد:امادالوری،ایثاروفداکاریمردم،نیروهای
بسیجوسپاهی،انتظامیوهمهآحادجامعهبهرهبریوالیتفقیهباعثشدکهاکنونما
در این جایگاه و دشمن با ذلت و خواری در جایگاه و شرایط کنونی قرار گیرد.

در زندانها به روی مدعیان حقوق بشر باز است
ِ

رئیس قوه قضائیه ضمن انتقاد از ادعاهای دروغین حقوق بشری برخی
در زندانهای خود را باز کنیم تا مدعیان
کشورهای غربی گفت :ما آمادگی داریم ِ
حقوق بشر ،هر زندانیای را که میخواهند در ایران ،ببینند؛ مشروط به اینکه
بگذارند ما هم هر زندانی را که در کشور آنها میخواهیم ،ببینیم.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز  ۲۷بهمن در جلسه شورای عالی قوه قضاییه
ضمن تشکر و قدردانی صمیمانه از مردم به واسطه حضور متفاوت و باشکوه در
مراسم 22بهمن امسال که در راستای پایبندی به ارزشها و انقالب و تجدید میثاق
با امام ،والیت و شهدا انجام شد ،پاسداشت این حضور را تشکر عملی از مردم و
خدمت صادقانه به آنها دانست و گفت :پاسداشت از مردمِ ،صرف تشکر زبانی
نیست بلکه قدردانی واقعی از این مردم آن است که مسئوالن در هر نهادی که
خدمتگزار هستند خوش بدرخشند تا مردم احساس کنند نسبت به آنها خدمات
صادقانه ای انجام می شود.
رئیس قوه قضاییه اجرای عدالت را یکی از مصادیق قدردانی از حضور مردم در
عرصههای مختلف دانست و گفت :مسئوالن در همه حوزهها به ویژه در دستگاه
قضایی باید در مسیر اجرای عدالت بکوشند و این مسیر به هیچ عنوان نباید دچار
حاشیهشود.
مسئوالن بازار شب عید را کنترل کنند
آیت الله رئیسی در ادامه با بیان اینکه تالش مسئوالن برای کنترل بازار به ویژه
در شب عید و ایام نزدیک به انتهای سال موضوع بسیار مهمی است ،تاکید کرد:
مردم نباید در خرید کاالهای اساسی و مورد نیاز خود ،دغدغه قیمت های بازار را
داشتهباشند.
رئیس دستگاه قضا ضمن تاکید بر لزوم مدیریت زنجیره تولید تا مصرف گفت:
کنترل قیمت ها و مدیریت بازار که یکی از موضوعات مورد انتظار مردم است باید
به شکلی باشد که آحاد جامعه بدون دغدغه بتوانند نیازمندی های خودشان را
تامینکنند.
تاکید بر پی گیری پرونده ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود ،مسئله پیگیری پرونده
ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی را مسئله امت اسالمی عنوان کرد و با اشاره
به اقدامات مثبت طرف عراقی در زمینه پیگیری این پرونده ،گفت :قرار شد
همکاری دو کشور در این موضوع تا زمان حصول نتیجه ادامه پیدا کند.
رئیسی با بیان اینکه عراقیها برای پیگیری پرونده ترور شهیدان سلیمانی و
المهندس مصمم و با اراده هستند ،گفت :قرار شد همکاری طرفهای ایرانی
و عراق در موضوع تبادل اطالعات به ویژه در بخشهایی که نیاز به تحقیقات
بیشتریهستندبیشترشود.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که کیفر مجرمین ،عامالن و مباشران در ترور شهید
سلیمانی و شهید ابومهدی نباید مشمول مرور زمان شود و همکاری دستگاههای
قضایی ایران و عراق هر چه زودتر این پرونده را به نتیجه برساند
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی اقدامات،
اطالعیه ها و بیانیه ها تحت عنوان «دفاع از حقوق بشر» که در گوشه و کنار جهان
صادر میشود ،اظهار کرد :من اخیرا از مقتل شهید سلیمانی و شهید ابومهدی
المهندس آمدهام .چرا برخی کشورها و مجامع بینالمللی که امروز احساس
وظیفه میکنند نسبت به یک دیپلمات ایرانی یا یک زندانی اطالعیه بدهند،

نسبت به تروریسم رسمی دولتی اظهار نظر نمی کنند؟
رئیس دستگاه قضا با اشاره به وضعیت کودکان ،زنان و انسانهای بی گناه در
یمن گفت :جای شگفتی است که امروز هزاران کودک یمنی به خاک و خون
کشیدهمیشونداماکسیاظهارنظرنمیکند.مگرکودکانوزنانیمنیکهروزانه
هزاران نفر از آنها از بین میروند ،بشر نیستند؟
آیت الله رئیسی با اشاره به آمار بسیار باالی مرخصی زندانیان کشورمان در دوران
شیوع کرونا گفت :هرکشوری مدعی است در جریان کرونا به اندازه جمهوری
اسالمی ایران به زندانیانش مرخصی داده و به اندازه ما نسبت به زندانیان با رافت
و مهربانی برخورد کرده است ،اعالم کند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد :ما آمادگی داریم درب های زندان هایمان را
برای دیدن هر کشوری در عالم که بخواهد درون آنها را ببیند باز کنیم مشروط بر
اینکه اجازه دیدن هر زندانی در هر کشوری که ما هم اراده کردیم ،داده شود؛ اگر
این اتفاق بیفتد مشخص خواهد شد که کجا به حقوق بشر توجه شده و در کجا
این حقوق نادیده گرفته می شود.
آیت الله رئیسی افزود :امروز آزادگان عالم ،توجه غربیها به حقوق انسان را باور
نمیکنند و میدانند که این اقدامات غربیها سیاسی است و آنها حقوق بشر را
دستاویزی برای فشار بر کشورهای مستقل و در حال توسعه دنیا در آوردهاند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر این نکته که توجه به حقوق انسانها و زندانیان که
از آموزههای دین مبین اسالم است ،همواره مورد توجه نظام جمهوری اسالمی
ایران بوده و خواهد بود ،خاطرنشان کرد :در قانون اساسی و در راس آن شرع
انور ،توجه به حقوق انسان و حقوق بشر جزو مبانی اصلی است و اگر تخلفی هم
در گوشه ای اتفاق بیفتد ،بیش و پیش از هر کسی ،سازوکار اداری کشور مدعی
آن خواهد بود.

معاون اول رئیسجمهور:

جهتگیری اقتصاد پس از دوران تحریم ،افزایش صادرات کشور است
معاون اول رئیسجمهور گفت :مهمترین
جهتگیری اقتصاد کشور پس از عبور از دوران تحریم،
افزایش صادرات کشور است.
اسحاقجهانگیری ظهردیروزدهمینجلسهشورای
عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در ابتدای این
جلسه با اشاره به حادثه آتش سوزی در پایانه مرزی
اسالم قلعه ،گفت :کشورهای افغانستان و عراق جزو
بزرگترین بازارهای هدف صادراتی ایران هستند که
بیشترین حجم صادرات به این کشورها انجام میشود
و باید برای تداوم روند تجارت خارجی دو کشور ،همه
امکانات الزم برای سازماندهی و تجهیز مجدد این مرز
رابکاربگیریم.
وی گفت :مرزهای زمینی مهمترین مسیر صادرات و
واردات به کشور به ویژه در دوران تحریم بوده و ضروری
است در تعامل و همکاری با کشور افغانستان به
آسیبهای ناشی از این حادثه و بازگشایی مرز دوقارون
درسریعترینزمانممکنرسیدگیکنیم.
جهانگیری سپس با تجلیل از عملکرد بخش
خصوصی و شرکتهای دولتی و عمومی در دوران
تحریم برای رفع نیازهای کشور ،گفت :در دوران تحریم
کار بزرگی انجام شد تا خیال کسانی که فکر میکردند
اقتصاد ایران زمین گیر میشود ،باطل شود .آنها تصور
میکردند با جلوگیری از فروش نفت و سایر کاالها،
مانع از رسیدن ارز و به تبع آن تأمین کاالهای اساسی
و مواد اولیه به ایران میشوند اما به فضل الهی و همت
همه صادر کنندگان و وارد کنندگان ایران از این مرحله
سربلند خارج شد .به ویژه در ده ماهه اخیر که سال
سختی از نظر اقتصادی را پشت سر گذراندیم ،سالی
که همه کسانی که مسئولیت داشتهاند ،میدانند جزو
سختترین سالهای پس از وقوع انقالب اسالمی
بود .مقطعی که حتی وقتی به درآمدهای نفتی کشور

نگاهمیکنیمقابلمقایسهباسختترینشرایطدوران
جنگتحمیلینیزنیست.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت :آنچه باعث
شد اقتصاد کشور متوقف نشده و تولید و واردات کاال
انجام شود ،همت صادر کنندگان و وارد کنندگان
کشور بود که باید همواره از آنان حمایت و قدردانی
شود ،البته ممکن است در کنار هر بخشی برخی سو
استفادههایی انجام شود که باید مطابق قانون با آنان
برخوردشود.
ً
وی تاکید کرد :حتما مهمترین جهتگیری اقتصاد
کشور پس از عبور از دوران تحریم ،افزایش صادرات
کشور است و باید همه مردم و فعاالن اقتصادی
بدانند که اگر برخی مقررات در دوران تحریم مطابق
شرایط جنگ اقتصادی تدوین شد ،دولت طرفدار
رفع محدودیت برای صادر کنندگان کاال است و به
جز موانع تعرفهای و فنی نباید مانع دیگری بر سر راه
صادرات و واردات کشور باشد.
جهانگیری با اشاره به اینکه قوانین مربوط به تجارت
باید شفاف و روشن باشد تا فعاالن این بخش بتوانند
به خوبی آینده فعالیت خود را پیش بینی کنند ،گفت:
فعاالن این عرصه بدانند هیچ مسئول و کارشناسی
نمیتواندبرایفعالیتسالمآنهامحدودیتایجادکند.
ً
قطعاتصمیماتیکهدردورهجنگاقتصادیاتخاذشد
در شرایط عادی برطرف خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور گفت :همه قوانین باید
در خدمت صادر کنندگان کاال و خدمات باشد،
معافیتهای مالیاتی موضوعی است که در همه
کشورهای دنیا برای تشویق صادر کنندگان ارائه
میشود .قوانین دائم کشور را نباید با قانون بودجه
یکساله اصالح کرد تا فعاالن اقتصادی کشور نسبت به
امنیتفعالیتخوداطمینانداشتهباشند.

ویباتاکیدبررفعمشکالتمربوطبهزیرساختهای
حوزه صادرات ،به موضوع حمل بار به شکل یکسره به
کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت :همه رؤسای
کمیسیونهای مشترک ایران با کشورهای همسایه
باید با کمک وزارت راه و شهرسازی ،مشکالت مربوط
ً
بهزیرساختهاوافزایشصادراتخصوصاحملونقل
باکشورهایهمسایهرابرطرفنمایند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به موضوع حمل و
نقلتوسطکانتیترهاییخچالداروکشتیهایرورو،
گفت :تفاهم خوبی بین وزارتخانههای راه و شهرسازی
و صنعت ،معدن و تجارت انجام شده تا مشکالت
مربوط به حمل کاالهای نیازمند به این امکانات
برطرفشود.
جهانگیری با تاکید بر استفاده از ظرفیت خوبی که از
توافق کشورهای اوراسیا برای افزایش تجارت خارجی
ایجاد شده است ،اظهار داشت :یکی از مهمترین
ظرفیتهای کشور بحث توافقهای چندجانبه نظیر
اوراسیا ،اکو ،دی  ۸و … میباشد که باید از آنها برای
افزایش صادرات استفاده کرد.
معاون اول رئیس جمهور گفت :حفاظت از
کریدورهای حمل و نقل برای ایران مسئلهای مهم
است .شرایط کشور میطلبد تا از استعدادهای
خدادادی نظیر موقعیت جغرافیایی و بحث ترانزیت
ً
کشور صیانت کنیم .قطعا این ظرفیت جزو مؤلفههای
اصلی اقتدار ایران است که باید این کریدورها به
سرعت برای حمل و نقل جادهای به ریلی و دریایی
تکمیلکرد.
وی گفت :این کرویدورهای ترانزیتی باید چنان در
حوزه تجارت دنیا فعال و در حال توسعه باشد که همه
احساس کنند مسیر ایران امن ترین و اقتصادیترین
برای تجارت جهانی است.

هشداروزیربهداشت؛

شیوه نامهها را رعایت نکنیم اسفند سختی در پیش است

وزیر بهداشت :اگر شیوه نامهها را رعایت نکنیم و محکم نایستیم ،اسفند سختی
در پیش خواهد بود.
دکتر نمکی اظهاراشت :اسفند سختی در پیش خواهیم داشت اگر سخت
نگیریم،محکمنایستیموشیوهنامههارارعایتنکنیم.
وی تصریح کرد :اعالم خطر میکنم که با این ویروس نباید با سهل انگاری برخورد
کرد.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی افزود :اگر دیر بجنبیم همه رشتهها پنبه
خواهد شد هر چه رعایت شیوه نامهها کم شد تعداد بیماران بیشتر شد.
دکتر نمکی با بیان اینکه در خانوادهای با مشکل اقتصادی بزرگ شدم و میفهمم
که امرار معاش مردم سخت شده ،گفت :هیچ پدیدهای برای اقتصاد کشور بدتر
از طوالنی شدن اپیدمی نیست ،در اپیدمی بزرگترین رسالت ما کوتاه کردن زمان
آن است.
وی افزود :این ویروس بسیار چموش است و آهنگ گرفتاری آن بسیار بیشتر از
کارهایی است که کادر درمان انجام میدهند.
وزیربهداشتبهمسوالنتاکیدکرد:حتماجلساتمشترکدراستانزنجان،البرز
و تهران برگزار و به مردم اطالع رسانی گسترده شود.
دکتر نمکی با بیان اینکه ،راهی که دو هفته با ویروس قبلی رفته میشد با این
ویروس جدید  ٧٢ساعته رفته میشود ،از مسئوالن علوم پزشکی خواست :
بیمارستانها را برای هجمه احتمالی اماده و مراکز سرپایی را فعالتر کنید.
وی با تاکید بر اطالع رسانی به مردم گفت :باید بیمارستانها و مراکز سرپایی را
برایهجمهاحتمالیآمادهترکرد.
دکتر نمکی با بیان اینکه کرونا ویروسی چموشی است که قدرتمندان جهان را به
زانو در آورده ،گفت :آهنگ گرفتاری ویروس بسیار بیشتر از کارهایی است که کادر

درمان انجام دهند.
وی با بیان اینکه هر چه رعایت دستورالعملها کم شود تعداد بیماران بیشتر
خواهد شد ،افزود :اگر دیر بجنبیم همه رشتهها پنبه میشود.
وزیر بهداشت اضافه کرد :در آینده ،جهان بر اساس مدیریت کرونا سنجیده
میشود و کشوری موفق خواهد بود که به خوبی مدیریت کند.
دکتر نمکی گفت :جمهوری اسالمی ایران به این دست آورد رسید که هیچ
بیماری پشت در بیمارستانها نماند و امروز نگران آن هستیم که همه این دست
آوردها از بین برود.
وی افزود :قبل از شیوع کرونا برای  ٢٠هزار نفر امکان اکسیژن رسانی داشتیم و
امروز این عدد به  ٦٥هزار نفر رسیده و این افتخار بزرگی است.
وزیر بهداشت گفت :به دنبال تحریمهای ظالمانه در اوج دوران شیوع کرونا ما
نمیتوانستیم هیچ دارویی را به کشور وارد کنیم ،آنها منتظر بودند جمهوری
اسالمی ایران بر گل بنشیند و فکر میکردند این تنها فشاری است که عملیاتی
میشود ،ولی محاسبات آنها بر هم ریخت.
نمکی با بیان اینکه محاسبات موسسات بین المللی این بود که مرگ کشور
در آذرماه به یک هزار و  ۲۰۰نفر میرسد ،اضافه کرد :متاسفانه آمریکا بیش از
پنج هزار مرگ را به ثبت رساند و در بسیاری از کشورهای بزرگ با مرگ بیش از
هزار مورد مواجه هستیم ،ولی جمهوری اسالمی مرگ دو رقمی را تجربه میکند
که این عدد هم زیاد است .وی با بیان اینکه تشریح حرکت و حماسه مقابله با
کرونا در طول این  ۱۳ماه از اهمیت باالیی برخوردار است ،افزود :هر چند که
نخستین مورد مثبت در اواخر بهمن ماه مشاهده شد ،ولی از اواخر دی ماه سال
 ۹۸درگیر مدیریت کرونا هستیم و ضرب آهنگ قلب کادر درمان با باال و پایین
شدن نمودارها تغییر پیدا میکرد.

صالحی در نامهای به معاون اول رئیس جمهور؛

حذف الزام انتشار آگهی دولتی
زنگ خطر نهایی برای مطبوعات

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پی مصوبه هیات وزیران مبنی بر حذف الزام دولتیها
به انتشار آگهی در روزنامهها ،در نامهای به معاون اول رئیس جمهور نوشت :این مصوبه
زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور بوده و نگرانی جدی و گستردهای در میان اصحاب
مطبوعات و رسانه ایجاد کرده است .به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،در متن نامه سید عباس صالحی به اسحاق جهانگیری معاون
اول رئیس جمهور در خصوص مصوبه حذف الزام دولتیها به انتشار آگهی در روزنامهها
آمده است :همانگونه که مستحضر هستید هیات وزیران به موجب ماده ( )۱۴مصوبه
شماره /۱۳۶۱۵۹ت  ۰۵۵۲۸۹مورخ  ۹۹/۱۱//۲۵تحت عنوان «آئیننامه نحوه فعالیت
دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» مقرر نموده است «در اجرای
ماده ( )۵۰قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مبنی بر انجام تمامی مراحل
برگزاریمعامالتدستگاههایاجراییبهصورتالکترونیکی،انتشاردوتاسهنوبتفراخوان
موضوع بند(ب) ماده( )۱۳قانون برگزاری مناقصات صرفا به صورت الکترونیکی از طریق
ستاد معتبر و مکفی و مورد پذیرش میباشد و باید از انجام آن به کاغذ خودداری گردد».
در ارتباط با مصوبه فوق نکات زیر مطرح است:
 _۱آئیننامه یاد شده ،اصوال برای بررسی و اظهارنظر کارشناسی و حضور در کمیسیون
مربوطه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارجاع نگردیده است .با آنکه در تمامی موارد به
ویژه ماده  ۱۴اخذ نظرات این وزارتخانه ضروری بوده است.
 _۲در جلسه یکشنبه مورخه  ۱۵بهمن ،اینجانب دو ساعت اولیه جلسه را حضور
داشتم و به واسطه برنامههای جشنوارههای فجر ،جلسه را زودتر ترک کردم .آئیننامه فوق
در ساعت پایانی مطرح شد با آنکه در دستور جلسه ،موضوعات متعددی قبل از آن مطرح
بود،مطمئناترتیبرعایتمیشدنوبتبهایندستورنمیرسید!.
 _۳مصوبه فوق الذکر ،نگرانی جدی و گستردهای را در میان اصحاب مطبوعات و رسانه
ایجاد کرده است ،چه اینکه در شرایط جاری سخت و عسرت اصحاب رسانه ،میتواند
زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور باشد.
 _۴ماده  ۵۰قانون احکام دایمی برنامههای توسعه بر رعایت قانون برگزاری مناقصات
تاکید میکند و هیچ صراحتی در خصوص عدم انتشار فراخوان در روزنامههای
کثیراالنتشارندارد.
مصوبه با قید فوریت و خارج از نوبت در دستور کار قرار قرار گیرد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است:
 _۵ماده  ۱۴مصوبه یاد شده ،با قوانین زیر مغایرت روشنی دارد:
_۵/۱قانونمربوطبهنشرآگهیهایدولتیمصوب ۱۳۳۶/۰۴/۱۳بااصالحاتبعدی:
به موجب ماده ( )۱این قانون «از تاریخ تصویب این الیحه قانونی وزارتخانهها و سازمان
برنامه و بنگاه راهآهن و بانکها و سایر بنگاههای دولتی و موسسات و شرکتهایی که
به سرمایه دولت اداره میشوند مکلفند کلیه آگهیهای دولتی را برای درج در جراید
مستقیما به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و همچنین آگهیهایی که به هزینه
اشخاص باید به وسیله دولت منتشر شود».
 _۵/۲بند « »۵ماده ( )۲قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که مقرر
داشته« :اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و
تمرکز ،توزیع و نشر انواع آگهیهای دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور».
 _۵/۳الزام به چاپ آگهیهای دادگستری در روزنامههای کثیراالنتشار:
_ مواد ( )۲۱۰و ( )۳۴۳قانون امور حسبی
_ مواد ( )۳۹۴( ،)۳۴۴( ،)۱۷۴و ( )۶۱۶قانون آیین دادسری کیفری
 _۵/۴ماده ( )۱۳قانون برگزاری مناقصات مصوب  ۱۳۸۳/۱۱/۰۳مجمع تشخیص
مصلحتنظام:
«ب_ فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار در دو تا سه نوبت حداقل
در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد».
 _۵/۵بند (ج) ماده ( )۱۱قانون برگزاری مناقصات:
صالحی همچنین در این نامه تاکید کرده است:
ج_ در معامالت بزرگ به یکی از روشهای زیر عمل میشود:
 _۱برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامههای کثیراالنتشار.
_۲برگزاریمناقصهمحدود
با عنایت به مراتب یاد شده خواهشمند است دستور فرمائید اصالح مصوبه پیش گفته
هیات محترم وزیران برابر قوانین یاد شده با فوریت و خارج از نوبت در دستور کار هیات
محترم وزیران قرار گیرد .الزم به ذکراست  :انتشار خبر لغو الزام دولتیها به انتشار آگهی در
روزنامههادرمیاناهالیمطبوعاتومسووالنفرهنگیواکنشهایمتنوعیرابرانگیخت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از اصالح این آییننامه خبر داد و نماینده مدیران مسئول
در هیات نظارت بر مطبوعات نیز لغو آن را خواستار شد .هیأت وزیران ،روزآئین نامه نحوه
فعالیتدستگاههایاجراییدرسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت(ستاد)راموردتصویب
قرار داد .طبق ماده ۱۴این تصویبنامه ،مبنی بر مکفی ،معتبر و مورد پذیرش بودن انتشار
الکترونیکی فراخوانها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ،باید از انجام
آن به صورت کاغذی خودداری شود و لذا دیگر نیازی به درج آگهی روزنامه در روزنامههای
کثیراالنتشار نخواهد بود .بر اساس برآوردهای انجام شده در معامالت منتشر شده در
سامانه و تخمین هزینههای حداقلی دو نوبت چاپ آگهی در روزنامههای کثیراالنتشار،
پیش بینی میشود حداقل  ۵۰۰میلیارد تومان در هزینههای دولت جهت چاپ آگهی
صرفه جویی صورت پذیرد.
نمایندهمدیرانمسئولدرهیاتنظارتبرمطبوعات:
اجرای این مصوبه منجربه مرگ مطبوعات خواهد شد
پدرام پاک آیین ،نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات نیز طی نامه ای
به رییس جمهوری با یاداوری شرایط دشوار مطبوعات کشور ،خواستار لغو آیین نامه نحوه
فعالیتدستگاههایاجراییدرسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت(ستاد)وبازگشتاگهی
های دولتی به مطبوعات شد .در این نامه با استناد به قوانین آیین دادرسی ،تجارت و
برگزاری مناقصات که درج آگهی های دولتی را در مطبوعات الزام می کند ،اجرای این
تکلیف قانونی ،کمکی حداقلی و ضروری به مطبوعات توصیف شده است .در بخشی
از نامه پدرام پاک آیین نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات به حسن
روحانی رئیس جمهوری آمده است :همچنان که مستحضرید ،در شرایط دشوار
اقتصادی و همه گیری بیماری کرونا چراغ مطبوعات کشور ،یکی پس از دیگری خاموش
و مطبوعات رفته رفته از سبد خانوار حذف می شود .در چنین وضعی از دستگاه های
ذیربط انتظار میرود تا به وظیفه قانونی خود مبنی بر تامین حداقل های زنجیره مالی
مطبوعات عمل کنند و با تحرک و دلسوزی بیشتر باری از دوش مطبوعات نجیب و صبور
کشور برگیرند .پاک آیین در این نامه ادامه داده است :واقعیت این است که ابالغ آیین نامه
نحوهفعالیتدستگاههایاجراییدرسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت(ستاد)کهانتشار
فراخوانهابربستر مذکورو حذفآگهیروزنامهبرایمزایدههاومناقصههارامقررداشته،
جامعه مطبوعاتی را مایوس و حیرت زده کرده است .بنا به توضیحات فوق خواهشمند
است مصوبه مورد اشاره را که به مرگ مطبوعات مظلوم و مستقل کشور می انجامد ،لغو و
کان لم یکن اعالم فرمایید.
سردارشریف:

صهیونیستهاپاسخشیطنتهایخودرا
دریافتخواهندکرد
سخنگوی سپاه با اشاره به اقدامات ذلیالنه رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران و
دانشنمدان و نخبگان ایران گفت :به طور قطع رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی پاسخ
شیطنت های خود را دریافت خواهد کرد.
سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف در نشست مسئولین روابط عمومی اقشار و
معاونتهای بسیج از اطالع رسانی به عنوان موضوعی مهم ،سخت ،پیچیده و فنی نام
برد و اظهار کرد :این مهم در کشور ما از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ به این دلیل که
دشمنان با بهرهگیری از رسانههای متعدد و متکثری که در اختیار دارند ،با عملیات روانی
و رسانهای سعی در تشویش اذهان و تغییر باورهای افکار عمومی علیه انقالب اسالمی،
نظام و ملت ایران دارند .وی با بیان اینکه دشمنان از گسست نسلی به عنوان فرصتی
برای ابهام آفرینی و وارونه نمایی دستاوردهای انقالب و دفاع مقدس استفاده میکنند،
گفت:آناندرتالشندبهجامعهمابویژهجواناناینگونهالقاکنندکهبامدیریترژیمپهلوی
و مشاوران آمریکایی کشور به سمت دروازههای تمدن حرکت میکرد و انقالب اسالمی
مانع رشد و پیشرفت شد که این موضوع بویژه در سالهای اخیر با پخش برنامههایی
در رسانههای خارجی دنبال میشود .سردار شریف القای شرایط بحرانی در کشور و
ناکارآمدی مسئوالن را از دیگر راهبردهای دشمن در سیاه نمایی علیه نظام مقدس
جمهوری اسالمی توصیف و تصریح کرد :برغم تمامی توطئهها و خباثتهای دشمنان
امروز پیشرفتها و دستاوردهای ایران اسالمی در حوزههای مختلف قابل کتمان حتی از
سوی دشمنان نیست؛ بطور مثال شیوع کرونا باعث شد مردم تفاوت ادعا و عمل را ببینند
و مقایسه کنند که غربیها در شرایط کرونا چگونه رفتار کردند و ما چه کردیم؟

سالمت 3

 شماره 5218ت و سوم 
سهشنبه -بیستوهشتم بهمن ماه  -1399سال بیس 

چرا گوشم وز وز میکند؟

 8دلیل احتمالی زنگ
زدن گوش

یک متخصص شنوایی شناسی ،مواردی را که ممکن است باعث شنیده شدن
صدای زنگ در گوشتان شود را با شما در میان میگذارد .با ما همراه باشید...
گوشهایتان هنگام زنگ زدن چیزی به شما میگویند ،این روشی است که آنها
به ما اجازه میدهند تا بدانیم چیزی آن طور که باید ،عمل نمیکند .طبق گفته مرکز
صوت درمانی ،بیش از  360،000کانادایی دچار زنگ زدن گوش ،بیماری معروف به
وزوزگوشهستند.اینوضعیتمیتواندبزرگساالنجوانیاپیرراتحتتأثیرقراردهد،
میتواند دائمی یا متناوب بوده و بسیار آزاردهنده باشد یا یک صدای پسزمینهای
پایین داشته باشد .لکن وزوز گوش میتواند به دالیل زیادی رخ دهد که در ادامه به
برخی از مهمترین آنها اشاره کردهایم.
 .1صدای بلند
کسانی که با ابزارهای پر سر و صدا کار میکنند و یا به طور معمول موسیقی با صدای
بسیار بلند پخش میکنند ،خود را در معرض خطر ابتال به وزوز گوش قرار میدهند.
اما میتوانید برای محافظت از خود در برابر صدمات ،گامهایی بردارید .اگر بیرون از
منزل میدوید ،میزان صدای موسیقی خود را به نصف برسانید و حتی هنگام استفاده
از دستگاه چمنزن ،از محافظ شنوایی استفاده کنید.
 .2افزایش بیش از حد موم گوش
ً
غالبا ،تجمع موم طبیعی گوش به نام "سرومن" میتواند گوشهای شما را مسدود

گرچه تصور بسیاری از افراد این است که کربوهیدرات ها
چاق می کنند نه الغر ،اما نباید این حقیقت را از نظر دور
داشت که این منابع غذایی برای تامین انرژی بدن ضروری
هستند .خوشبختانه همه کربوهیدرات ها مضر نیستند
و اگر به دقت انتخاب شوند ،ممکن است به کاهش وزن
کمککنند.
کارشناسانتغذیهتوصیهمیکننداگرمیخواهیدبهوزن
ایده آل برسید ،باید کنار فیبر و پروتئین ،باید کربوهیدرات
های پیچیده را هم مصرف کنید .کربوهیدرات های
پیچیده در نان های سبوس دار ،دانه ها و غالت کامل
وجود دارند .مصرف این منابع غذایی خطر ابتال به بیماری
های قلبی ،دیابت نوع  ،۲چاقی و برخی از انواع سرطان را

کرده و باعث شود صداهایی که وجود ندارند ،را بشنوید .موم باید فقط توسط پزشک
برداشته شود .پس از بیرون آمدن ،وزوز گوش از بین میرود.
کسانی که با ابزارهای پر سر و صدا کار میکنند و یا به طور معمول موسیقی با صدای
بسیار بلند پخش میکنند ،خود را در معرض خطر ابتال به وزوز گوش قرار میدهند
 .3اختالل مفصل گیجگاهی فکی و عضالنی
یک اختالل مفصل گیجگاهی فکی و عضالنی ( )TMJدر جایی که استخوان
فک به جمجمه متصل میشود ،نه داخل گوش ،رخ میدهد؛ اما هنوز هم میتواند
سبب شود تا صداهای غیرطبیعی را بشنوید .متخصص شنوایی شناسی میگوید:
من در مصاحبه مرسوم خود با بیماران ،میپرسم آیا شما هیچ کار دندانپزشکی انجام
دادهاید؟ آیا شما با فک خود مشکلی دارید؟ در واقع دندانپزشک میتواند به فهمیدن
علت این مشکل به آنها کمک کند.
 .4ضربه مغزی
صدای زنگ در گوش یکی از عالئم ضربه مغزی است ،به خصوص اگر در یک گوش
باشد .نشانههای دیگر ضربه مغزی شامل سرگیجه ،حالت تهوع و سردرد است.
 .5برخی داروها
ً
انواع مختلفی از داروها ،مخصوصا در دوزهای باالتر ،باعث وزوز گوش میشوند .این
موارد شامل آنتیبیوتیکهای خاص ،داروهای ضدافسردگی و حتی میزان اضافی

آسپرین است .خوشبختانه ،در بسیاری از موارد ،زمانی که مصرف دارو قطع میشود،
زنگ زدن گوش متوقف میگردد.
.6اتوسکلروز
یک اختالل ارثی به نام اتوسکلروز باعث رشد غیرطبیعی استخوان گوش میانی
میشود .این مسئله میتواند منجر به کاهش شنوایی و وزوز گوش شده و از اواسط
 30سالگی شروع میشود؛ اما خوشبختانه ،با کمک جراحی قابل درمان است و اگر
ً
میدانیدکهسابقهخانوادگیاتوسکلروزرادارید،غالبامیتوانیدآنرابهزودیرفعکنید.
 .7برخی بیماریها و شرایط پزشکی
صدای زنگ و خروش در گوش میتواند نشانهای از یک بیماری باشد ،مثل
فشار غیرطبیعی مایع در گوش داخلی (بیماری ِم ِنیر) ،تومور غیر سرطانی (نوروم
آکوستیک) ،فشار خون باال ،دیابت یا حتی آلرژی .اگر مطمئن نیستید که چه چیزی
سبب ایجاد صداهای عجیب در گوش شما میشود ،زمان آن است که برای شناسایی
علت اصلی ،با پزشک خود صحبت کنید .این احتمال وجود دارد که این مسئله قابل
درمانباشد.
 .8استرس
از نظر فنی ،استرس عاطفی یک دلیل نیست؛ اما مانند تقویت کننده صدا در گوش
شما عمل میکند .اگر چیزی درست پیش نرود ،در پایان روز متوجه خواهید شد
که وزوز گوشتان بلندتر است .کافئین نیز تأثیر مشابهی دارد .خوشبختانه متخصص
شنوایی شما میتواند با استراتژیهایی به شما کمک کند تا عالئم کاهش یابند .سهم
بخش مشاوره ،در مسئله زنگ زدن گوش ،بسیار زیاد است.
اگر وزوز گوشتان برطرف نشد چه؟
وقتی آسیب به گوش دائمی باشد ،ممکن است وزوز گوش شما برای مدت طوالنی
وجود داشته باشد ،اما روشهایی برای کنترل آن وجود دارد .دستگاه کوچکی که
مانند سمعک در گوش قرار میگیرد ،میتواند صدای سفید پخش کند تا صدای زنگ
را بپوشاند .روش دیگر ،به نام درمان بازآموزی وزوز گوش ،به شما یاد میدهد که به
جای تالش برای پوشاندن صدا ،آن را نادیده بگیرید .دستگاه به گونهای برنامهریزی
شده است که صدایی را که از آن لذت میبرید ،مانند امواج اقیانوس یا موسیقی ساز،
ً
دقیقا با همان فرکانس زنگ گوش پخش میکند .سرانجام ،شما میآموزید که نسبت
به صداهای وزوز گوش حساسیتزدایی کنید .این کار به ساعتها و ساعتها آموزش
در یک کلینیک نیاز دارد ،اما جواب میدهد.

کربوهیدراتهابهکاهشوزنکمکمیکنند؟

کاهش می دهد:
نانچاودار:ایننوعنان منبع خوبیاز کربوهیدراتهای
پیچیده بعالوه فیبر است و مصرف آن به کاهش وزن کمک
می کند .خاصیت دیگر مصرف نان چاودار ،جلوگیری از
ابتال به دیابت نوع  ،۲کمک به پیشگیری از سنگ های
صفراوی و افزایش سالمت دستگاه گوارش است.
کینوا :دانه های کینوا سرشار از فیبر و پروتئین و
اسیدهای چرب امگا  ۳بوده و به کاهش وزن کمک می
کنند .پروتئین موجود در این دانه ها سطح قند خون را در
محدوده سالم نگه می دارد .دانه های کینوا کالری باالیی
دارند پس آنها را در حد اعتدال مصرف کنید.
عدس :پر از فیبر و کم چرب است .عدس یکی از بهترین

توصیهمحققاندانشگاهکمبریج؛

اندازه متناسب ماسک با صورت مهم تر از
جنس ماسک است

محققان با مطالعه اثربخشی انواع ماسک های صورت دریافتند که برای ایجاد بهترین
محافظت در برابر کووید ،۱۹متناسب بودن ماسک با اندازه صورت به اندازه جنس ماسک
یا حتی بیشتر از آن ،مهم است.
به نقل از ساینس دیلی ،تیمی از محققان دانشگاه کمبریج انگلستان ،کارآمدی انواع
مختلف ماسک صورت را موردمطالعه قرار دادند و دریافتند به منظور حفاظت بهتر در مقابل
کووید ،۱۹اندازه ماسک مطابق با صورت به اندازه جنس ماسک مهم است یا حتی اهمیتش
از آن بیشتر است.
محققان مجموعه آزمایشات مربوط به اندازه ماسک بر روی صورت را انجام دادند و دریافتند
که وقتی ماسکهای با عملکرد باال مانند ماسک  KN۹۵ ،N۹۵یا  FFP۲به درستی روی
صورت قرار نگیرد ،عملکرد خوبی ندارند و بهتر از ماسک پارچهای عمل نمیکنند.
پاندمی کووید  ۱۹ماسکهای مناسب صورت را به عنوان یک بخش حیاتی از تجهیزات
حفاظتی برای کارمندان مراقبتهای بهداشتی و شهروندان تبدیل کرده است .اهمیت
استفاده از ماسک صورت در کاهش روند شیوع ویروس اثبات شده است.
«یوجینا اوکلی» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :ما میدانیم اگر مهر و موم
خوبی بین ماسک و صورت فرد استفاده کننده وجود نداشته باشد ،قطرات زیادی از قسمت
باال و دو طرف ماسک نشت میکنند و بسیاری از افرادی که عینک میزنند به خوبی از این
امر آگاهی دارند».
محققانبامطالعهبررویانواعماسکهامتوجهشدندکهدرصورتقرارگرفتندقیقماسک
بر روی صورت ،ماسکها قادر به فیلتر بیش از  ۹۵درصد ذرات موجود در هوا هستند.

کشف آنتیبادی در شیر مادران مبتال به کرونا
یکی از نگرانیهای بارداری در این ایام ابتال به کرونا و انتقال این ویروس به نوزادان است که
در کشفی جدید مشخص شده است نه تنها مادران مبتال به کرونا ویروس را به کودکان منتقل
نمیکنندبلکهشیرآنهاحاویآنتیبادیبرایخنثیسازیکرونااست.
نگرانی از ابتال و انتقال ویروس کرونا در زنان باردار به یک نگرانی رایج در جهان تبدیل شده
است و حتی این نگرانی در نرخ باروری جهانی هم تأثیر داشته است؛ اما تحقیقات تازهای در
دانشگاه آیداهو صورت گرفته که حقایق جالبی درباره ابتالی زنان باردار به ویروس کرونا و
شیردهی در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
طبقتحقیقاتیتازهدرایندانشگاهکهدرمجلهعلمیانجمنمیکروبیولوژیآمریکامنتشر
شده ،نشانههایی از وجود آنتی بادی در شیر مادران مبتال به کرونا وجود دارد که میتواند
ویروس را خنثی کند.
در واقع برخالف تصور عمومی مبنی بر احتمال انتقال ویوروس از طریق شیردهی به
نوزادان مشخص شده است که نه تنها این شیر حاوی ویروس نیست بلکه آنتی بادی هم برای
خنثیسازی ویروس کرونا دارد.

کربوهیدرات ها برای کاهش وزن به شمار می رود .مصرف
عدس شما را برای مدت طوالنی سیر نگه می دارد .عدس
همچنین حاوی پروتئین است و مصرف نصف فنجان از
نوع پخته آن ۹ ،گرم پروتئین به بدن می رساند .پروتئین
موجود در عدس به بهبود عملکرد ماهیچه ها کمک می
کند.
جو :دانه های جو نیز حاوی ویتامین ها و امالح ضروری
برای کاهش وزن است .بعضی از این مواد مغذی عبارتند
از تیامین،آهن ،روی و منیزیم .جو کلسترول ندارد و سرشار
از فیبر است .مصرف جو منجر به کاهش خطر پرفشاری
خون ،بهبود سالمت قلب و عروق ،جلوگیری از پوکی
استخوان و دیابت می شود.

لوبیا :تحقیقاتی که نتایج آنها در مجله انجمن تغذیه
آمریکا منتشر شده ،نشان می دهد کسانی که به طور
مرتب لوبیا مصرف می کنند ،نسبت به کسانی که گوشت
می خورند ،کمتر شاهد افزایش چربی های دور کمر می
شوند و خطر ابتال به چاقی در آنها  ۲۳درصد کمتر است.
لوبیا منبع غنی از آهن ،فیبر و پروتئین است و مصرف آن به
احساس سیری طوالنی مدت کمک می کند.
گندم سیاه :منبع غنی از پروتئین است و مصرف آن در
ساخت عضالت مفید خواهد بود .چیزی که گندم سیاه
را از سایر مواد متمایز میکند وجود منیزیم و فیبر باال در
آن است .مصرف گندم سیاه ممکن است جریان خون را
بهبود بخشد و منجر به کاهش کلسترول شود.

عواملی که سالمت تیروئید را به خطر میاندازد

اندر فواید بادام بدون پوست؛
بادام خیس خورده:

فوایدبیشتر،جذببهتر

فواید بادام بر کسی پوشیده نیست .بدون شک بادام یکی از مغزهای سرشار از انواع
ویتامینها و مواد معدنی است .اما آیا میدانید که خیس کردن بادام و کندن پوست
آن باعث میشود از مواد مغذی موجود در آن مانند ویتامین Eبیشتر بهرهمند شوید؟
خوردن یک مشت بادام خیس خورده یکی از سنتهای قدیمی در بسیاری از
کشورها مانند هند است .آنچه شاید برایتان جالب یا کمی عجیب باشد این است
که بادام خیس خورده خواص ویژهای دارد که میتواند به بهبود مشکالت بسیار رایج
مانند مشکالت هضم غذا یا فشارخون باال کمک کند .عالوه بر این اگر قصد
الغری دارید میتوانید هر روز صبح در وعده صبحانه  5عدد بادام خیس خورده و
پوستکندهمیلکنید.اینکاریکمکملفوقالعادهمغذیبرایتسریعکاهشوزن
ً
محسوب میشود .در ادامه بیشتر به خواص بادام خیس خورده میپردازیم .لطفا با
ماهمراهباشید.
بادام خیس خورده :سرشار از مواد مغذی حتی بیشتر از بادام خشک
به طور کلی بادام جزو میوههای خشکی است که برای سالمتی مفید است .در
واقع شهرت این ماده غذایی و فواید آن چنان شناخته شده است که اکثر مردم
دوست دارند آن را به طور روزانه مصرف کنند و حتی شیر آن را بنوشند .بهتر است
امروز با یک جنبه دیگر بادام آشنا شوید :برای اینکه بتوانید از تمام فواید و مواد مغذی
بادام بهرهمند شوید اجازه دهید یک شب خیس بخورد .با همین کار ساده پوست
قهوهای آن که محافظ بادام و در عین حال مهارکننده آنزیمهای طبیعی آن است
به راحتی کنده میشود .عالوه بر این ،عمل خیس کردن بادام باعث نرمتر شدن آن
میشودوبههمیندلیلبهراحتیجویدهشدهوراحتترهضممیشود.یادتانباشد
که با مصرف روزانه 5عدد بادام خیس خورده حافظهتان قویتر میشود و ویتامین،E
زینک (روی) ،کلسیم ،منیزیم و امگا 3بیشتری جذب بدن میکنید.
بادام خیس خورده برای بهبود هضم غذا
مصرف بادام خیس خورده باعث آزاد شدن آنزیمهای گوارشی میشود که کمک
میکنند تا مواد مغذی بهتر جذب بدن شوند .عالوه بر این ،زمانی که بادام را به مدت
حداقل  8ساعت در آب بخیسانید آنزیمی به نام «لیپاز» در آن آزاد میشود که یک
ترکیب بسیار قوی است و به هضم چربیها کمک میکند.
بادام خیس خورده :همیار الغری و تناسب اندام
چربیهای اشباع نشده مونو و اسیدهای چرب امگا 3موجود در بادام به روشهای
مختلفی در کاهش وزن کمک کننده هستند که در زیر به آنها اشاره میکنیم:
اینترکیباتباعثایجاداحساسسیریطوالنیمدتمیشوند.
این ترکیبات از بروز یبوست پیشگیری به عمل میآورند.
اینترکیباتبههضمچربیهاکمکمیکنند.
این ترکیباتباعث تقویت تودهعضالنیبدنشدهو از تحلیل رفتن آنها پیشگیری
میکنند.
اینترکیباتباسندرممتابولیکمقابلهمیکنند.
بادام خیس خورده :برای محافظت از قلب نازنین شما
بدون شک همه ما میدانیم که بهترین میوههای خشک که به سالمت قلب کمک
میکنند آجیلها هستند .با این حال به نظر میرسد که در بین آجیلها نیز بادام
به داشتن قلبی سالمتر بیشترین کمک را میرساند .این ماده غذایی پرخاصیت
به کاهش کلسترول بد خون نیز کمک میکند .مصرف روزانه  5عدد بادام خیس
خوردهباعث میشود کهبهبهترینشکل از مواد معدنیو آنتیاکسیدانهای آنبرای
مراقبت از رگها و شریانهایتان بهره ببرید.
بادام خیس خورده :منبع غنی ویتامینE
بادام خیس خورده منبع فوقالعاده آنتیاکسیدانها و بهویژه ویتامین  Eاست.
به نظر میرسد که این ویتامین زمانی که پوست قهوهای آن کنده میشود بیشتر
میشود .عالوه براین ،زمانی که بادام را خیس میکنید به دلیل آب موجود در آن
بهتر جویده میشود در نتیجه ویتامین  Eبیشتری جذب میکنید .یادتان باشد که
ویتامین  Eبرای پیشگیری از پیری پوست و التهاب فوقالعاده عمل میکند .عالوه
براین ،میزان باالی آنتیاکسیدان موجود در بادام برای مقابله با بروز بیماری سرطان
بسیارمؤثراست.
بادام خیس خورده :مفید برای کودکان
اگر فرزندانتان را عادت دهید که روزانه بین  4تا  6عدد بادام خیس خورده مصرف
کنند به آنها در رشد مغزشان کمک فراوانی میکنید .بادام سرشار از اسیدفولیک
و اسیدهای چرب ضروری است که برای تقویت حافظه و افزایش هوش بچهها
بسیار مؤثر هستند .عالوه براین با همین کار ساده میتوانید قدم مؤثری در رشد
استخوانها و عضالت آنها بردارید.
بادام خیس خورده :مفید برای داشتن پوستی شاداب و سالم
بادام خیس خورده برای مراقبت از پوست فوقالعاده عمل میکند .زمانی که بادام
را به مدت یک شب خیس میکنید میتوانید آن را به صورت یک خمیر یکدست
بکوبید .به این ترتیب عالوه بر مصرف آن میتوانید این خمیر را به صورت کرم
مرطوبکنندهطبیعیوماسکبهمدت 20دقیقهرویپوستبزنید.همینکارساده
باعث میشود که رنگ و رویتان باز شده و پوستتان شادابتر و زیباتر شود .عالوه بر
این اگر پوستتان به خاطر خستگی یا استرس و غیره کدر شده باشد نیز این ماسک
به کارتان میآید چون پوست را شفاف میکند .یادتان باشد که ویتامین  Eموجود در
بادام خیس خورده به احیای سلولی کمک زیادی میکند.
حرف آخر
حرف آخر اینکه مصرف بادام به هر شکلی چه به صورت خشک و چه به صورت
خیسخوردهبرایبدنمفیداست.امابرایجذبموادمغذیبیشتروهضمراحتتر
آن توصیه میکنیم بادام را قبل از مصرف به مدت حداقل 8ساعت خیس کنید
یکمتخصصتغذیهعنوانکرد؛

تغذیه سالم چگونه از ابتال به کرونا
پیشگیریمیکند

یک متخصص تغذیه ،در ارتباط با نقش تغذیه سالم در پیشگیری از کرونا ،نکاتی
را متذکر شد.
گلبن سهراب عضو هیئت علمی گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی دانشکده علوم
تغذیهوصنایعغذایی،گفت:دریافتزیادمایعاتبدونکافئینبهآحادجامعهتوصیه
میشود .چرا که مایعاتی همچون چای ،قهوه و نوشابههای مشکی که کافئین دارند
موجب دفع آب از طریق ادرار با سرعت باالیی میشوند .اما آب باید در بدن باقی
بماند تا سیستم ایمنی بدن ،عملکرد بهتری داشته باشد .وی افزود :در شرایط کرونا
بهتر است گیاهان ضد التهابی شامل سیر ،زنجبیل ،زردچوبه و فلفل و سبزیجات
از قبیل کدو حلوایی و کلم قرمز و… ،را در برنامه غذایی خود داشته باشیم و از مواد
غذایی که میتواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف و شامل قندهای ساده و نبات،
فست فودها و هر غذایی که روغن جامد در آن وجود داشته باشد ،دوری کنیم .عضو
هیأت علمی گروه تغذیه بالینی رژیم درمانی دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی درباره بهداشت مواد غذایی در شرایط کرونا اظهار داشت :درباره
انتقال کرونا از طریق مواد غذایی مستنداتی وجود ندارد اما غذا خوردن در کافی
شاپ و رستورانها به دلیل اینکه مجبور به برداشتن ماسک میشویم ،خطر انتقال
بیماری تشدید میشود .بنابراین توصیه ما این است که غذای بیرون را در خانه پس از
گرم کردن ،مصرف کنیم .وی افزود :همچنین افرادی که تاکنون به کرونا مبتال نشده
اند ،نیازی به مکملهای ویتامین و مواد معدنی خاصی ندارند.
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اجتماعی

مدیرکل دامپزشکی استان قم :

مرغداریهای قم عاری از آنفلوانزای
پرندگانهستند

مدیرکل دامپزشکی استان قم گفت :با توجه به شناسایی آنفلوانزای فوق حاد
پرندگان در باغ پرندگان قم  ،تاکنون موردی از این بیماری و یا تلفات مشکوک در
مرغداریهای صنعتی و روستایی استان مشاهده نشده است.
مهدی رفیعی افزود ۱۹ :بهمنماه جاری تلفات در باغ پرندگان مشکوک
به آنفلوانزا گزارش شد و پس از آزمایشها و نمونهبرداریهای صورت گرفته،
بیماری آنفلوانزا و نیوکاسل در این باغ تایید شد.
وی با تاکید بر اینکه باغ پرندگان تنها مکان درگیر با ویروس آنفلوانزا در قم
است ،اضافه کرد :از همان روز قرنطینه و معدومسازی پرندگان ،ضدعفونی
محوطه و دفن پرندگان با شرایط بهداشتی انجام شد .وی ادامه داد :با توجه به
اینکه تعدادی از پرندگان این باغ در بخشی از روز بیرون از قفس و تور و در معرض
تماسباسایرپرندگانبودند،احتمالمیروداینعاملباعثآلودهشدنپرندگان
شده باشد .به گفته رفیعی ،در حال حاضر که ویروس در قم شناسایی شده،
نشانمیدهدویروسآنفلوانزادرچرخشاستوبایدمقرراتقرنطینهبهداشتی
با جدیت رعایت شود .وی در ادامه گفت :تمام مرغداریهای تخمگذار ،مادر،
پرورش پولت و بوقلمون در استان قم تحت پوشش واکسیناسیون آنفلوانزای
فوق حاد پرندگان قرارگرفتهاند .وی با اشاره به اینکه سال گذشته نیز موردی از
ابتال به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در قم گزارش نشد  ،خاطرنشان کرد :در سه
سال گذشته صد درصد جمعیت حساس طیور تحت پوشش واکسیناسیون قرار
گرفت.
به گفته رفیعی  ،تمام طیور قبل از مصرف در کشتارگاه بازدید ،نظارت و کنترل
میشود و آنچه بهعنوان گوشت طیور به فروش میرسد ،بهداشتی است و مردم
میتوانند با خیال آسوده از گوشت مرغ استفاده کنند.
وی افزود :از تهیه طیور از دورهگردها خودداری شود ،زیرا منشا مرغ آنها
مشخص نیست و میتواند باعث انتشار بیماری شود.
وی اضافه کرد :ظرفیت بسیار خوبی نیز در کشتارگاه بهاران ایجاد شده و این
کشتارگاه آمادگی دارد نذورات مردم را با رعایت مسائل بهداشتی و ذبح شرعی
تهیه کند .مدیرکل دامپزشکی قم با اشاره به عالیم آنفلوانزای فوق حاد پرندگان،
گفت :تلفات سریع و کاهش خوراک طیور از مهمترین عالیم این بیماری است
و در پی آن در قسمت ریش ،تاج و ساق پای طیور خونمردگی ایجاد میشود
که واگیر بسیار باالیی دارد .وی ادامه داد :احتمال ورود پرندگان مهاجر به
مرغداریهای قم وجود دارد و مرغداران باید از ورود پرندگان به انبارهای دان و
سالنهای مرغداری جلوگیری کنند .وی با اشاره به برگزاری دورههای آموزشی
برای مرغداران بهصورت مجازی ،به مرغداران توصیه کرد :هرگونه ورود و خروج
خودرو ،تجهیزات و افراد به داخل مرغداریها باید با رعایت مسائل بهداشتی
باشد و حتیالمقدور نهادهها بهصورت غیرمستقیم و از طریق انبار به داخل
مرغداری منتقل شود .رفیعی اضافه کرد :مرغداران از رها کردن کود خارج از
انبار مخصوص خودداری کنند تا زمینه برای حضور پرندگان مهاجر فراهم نشود
و افراد قبل از داخل شدن به مرغداریها استحمام و لباسهای خود را تعویض
کنند .وی افزود :تمام مرغداریهای تخمگذار باید کود را قبل از عقیمسازی
در انبار نگهداری کنند و روی آن پالستیک بکشند و از هرگونه جابهجایی کود
بدون گواهی حمل دامپزشکی خودداری کنند .وی با تاکید بر عقیمسازی
کود مرغداریها  ،گفت :طریقه عقیمسازی کود به تمام مرغداران آموزش داده
شده و مرغداران موظف هستند صرفا پس از عقیمسازی نسبت به جابهجایی
کود اقدام نمایند .مدیرکل دامپزشکی قم افزود :پرندگان خانگی و روستایی
باید در داخل محوطه محصور شده نگهداری شوند تا از تماس با پرندگان
مهاجر جلوگیری شود .وی خاطرنشان کرد :با توجه به قرار گرفتن مزارع و باغ
ها در کنار مرغداریها ،کشاورزان از هرگونه خرید و جابهجایی کود مرغداریها
بدون مجوز و انتقال آن به مزارع کشاورزی بهطور جد خودداری کنند؛ کود
بهداشتی به میزان کافی در مرغداریها موجود است .وی فعالیت واحدهای
غیرمجاز مرغداری را از جمله مواردی دانست که میتواند موجب انتقال و شیوع
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شود و از روستاییان درخواست کرد :در صورت
مشاهده فعالیت غیرمجازی مرغداریها ،مراتب را به سازمان جهاد کشاورزی
استان اطالع دهند.
رفیعی تاکید کرد :با توجه به اینکه مرغداریهای غیرمجاز در چرخه نظارت
قرار نمیگیرد ،شهروندان در صورت مشاهده این موارد مراتب را به شماره۱۵۱۲
دامپزشکیاطالعدهند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم مطرحکرد:

بهره مندی اصحاب هنر ،فرهنگ و
رسانهقم از وام ۱۶میلیون تومانی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم گفت ۳۷۲ :نفر از اصحاب هنر،
فرهنگ و رسانه قم از وام ۱۶میلیون تومانی بهرهمند شدند.
سید موسی حسینی کاشانی ظهر دیروز در جلسه شورای اطالعرسانی دولت
که در سالن کرامت استانداری برگزار شد ،اظهار داشت :یکی از موضوعات مهم
ٔ
درزمینه اطالعرسانی ،وضعیت واکسیناسیون کرونا در قم بود که در این زمینه
اطالعات خوبی در اختیار اصحاب رسانه قرار گرفت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم افزود :بر اساس اعالم علوم پزشکی قم،
واکسیناسیون در گام اول از کادر درمان قم شروع و  175واکسن تزریقشده و
مرحله بعدی نیز پرسنل بیمارستانی و سایر بخشها و نیروهای درمانی واکسینه
میشود و سپس نوبت افراد پرخطر و سالمندان و عموم جامعه میشود.
وی خاطرنشان کرد :در طول یک سال گذشته اصحاب رسانه در تولید محتوا
تالش بسیار زیادی داشتهاند و از علوم پزشکی انتظار میرود تعاملی دوسویه
ایجاد شود و رسانههای تالشگر موردتقدیر قرار بگیرند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم عنوان کرد :یک سال اخیر کارهای
مختلفی در حمایت از فرهنگ و هنر و رسانه در قم انجام شد که همچنان نیز
ادامه دارد .وی اظهار کرد :در سال جاری  372نفر از اصحاب هنر ،فرهنگ و
رسانه قم از وام  16میلیون تومانی بهرهمند شدند ،همچنین  27میلیارد تومان
برای وام  16درصدی ویژه مشاغل پرداخت شد .حسینی کاشانی بیان کرد:
همچنین در سال جاری 29میلیارد تومان در اختیار اهالی هنر و فرهنگ و رسانه
تا سقف  100میلیون تومان با  4درصد کارمزد قرار گرفت.
وی گفت :هنر کارت نیز تعداد قابلتوجهی از اعضای صندوق هنرمندان
صادر شد و در مرحله اول یک و نیم میلیون تومان تزریقشده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم خاطرنشان کرد :اطالعرسانی کاملی
در جهت دریافت وام انجام شد ،ضمن اینکه وامی به مبلغ دو میلیون تومان از
استانداری در اختیار اصحاب رسانه قرار گرفت.
وی تصریح کرد :در رابطه با مصوبه اخیر پیرامون آگهیهای دولتی ،پیگیری
الزم از وزارت ارشاد انجامشده است که تا حدودی مشکالت رفع میشود.
رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان قم:

قمظرفیت باالییبرای تولیدمحصوالت
حالل دارد

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم گفت :قم در جهان اسالم
جایگاه ویژهای دارد و محصوالت حالل تولید شده در آن ،مورد توجه مسلمانان و
استقبالبازارهایبینالمللیقرارخواهدگرفت.
محمود سیجانی بیان کرد :این استان در طولسالهای اخیر دستاوردهای
ارزشمندیدرزمینهتولیدمحصوالتغذاییوصادراتآنبهبازارهایبینالمللی
بدست آورده که این موفقیت با کسب نشان حالل برای عرضه محصوالت ،مسیر
درخشانتریرامقابلتولیدکنندگانقمگشودهاست.
وی ادامه داد :در حال حاضر غذای حالل به دلیل کیفیت باال و اعتمادی که به
آن ایجاد شده است ،نه تنها در کشورهای اسالمی بلکه در جوامع مختلف مورد
استفاده قرار میگیرد و به همین دلیل بازار فروش مناسبی دارد.
وی افزود :تولید محصوالت غذایی حالل در قم به دلیل موقعیت ویژ ه آن
در جهان اسالم  ،امتیاز اقتصادی باالیی دارد که عالقهمندان به فعالیتهای
تولیدی میتوانند در آن سرمایهگذاری مطمئن و سودآوری را تجربه کنند.
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درباغ سبزی که برهوت میشود
ِ

آینده تک فرزندها چه میشود؟

گروه خانواده ـ زهره سعیدی:

سالیان سال است که این تفکر در بین مردم ما
جا افتاده که تک فرزندی به معنای زندگی شیرین و
راحت برای همه اعضای خانواده است غافل از همه
معایبآن کهگریبانهمهاعضایخانوادهرادرآینده
خواهدگرفت.
سال هاست که تفکر تک فرزندی مثل تفکر اجاره
نشینی ـ خوش نشینی پس از شعار «دو فرزند
کافیست» در اذهان خانواده های ایرانی جای گرفته
و درونی سازی شده ،به طوریکه طبق آمارهای
موجود در حال حاضر  34درصد خانوارهای ایرانی
«تک فرزند» و  14درصد هم «بدون فرزند» هستند
بدون اینکه خانواده ها به این فکر کنند که برای
فرزندانتنهایشاندربیستتاسیسالبعدزندگی
شان چه اتفاقی خواهد افتاد و چه آینده ای متصور
است.
اگر خانواده های تک فرزند قدری تخیالتشان را
قوی تر کنند و خانواده هایی هم که فرزندان تکشان
بزرگ شده اند ،تفکر کنند ،می بینند که تک فرزند
در کودکی قطعا از موهبت نگهداری و حمایت شش
والد شامل پدر و مادر خود ،پدربزرگ و مادربرگ
پدری و مادری حمایت می شوند اما در آینده نزدیک
آنها باید از هشت نفر مراقبت کنند که عالوه بر شش
نفر ذکر شدهه  ،حال نوبت به سرویس دهی به پدر و
مادر همسر هم می رسد!
حال سوال اصلی این است که آیا این سبک
فرزندآوری مناسب برای آینده بچه ها هم هست یا
خیر و در کنار این امر معایب زیادی هم تک فرزندی
دارد که از نازپرورده شدن بچه ها تا سبک تربیتی
گیرنده و محور نبودن در اقتصاد کشور و ...می توان
اشاره کرد که برخی از این معایب را با هم مرور می
کنیم:
*کمرو شدن کودک
طبق نظر کارشناسان روانشناسی کودک فرزندان
تک  ،به دلیل معرض توجه زیاد بودن عموما دچار
آسیب ها و مشکالت رفتاری زیادی هم می شوند.
از جمله این بچه ها به دلیل اینکه عمدتا دارای پدر و
مادرهای کمال گرایی هستند که کنترل زیادی روی
فرزندان خود دارند ،مانع از رشد مناسب فرزندشان
می شوند به طور مثال اجازه نمی دهند که بچه
ها رفت و آمد زیاد با فامیل و دوست و آشنا داشته
باشند یا اینکه در سنین مختلف دست به تجربیات
و کنجکاویهای متعدد مناسب سنشان بزنند و
همین امر باعث کمرو شدن فرزندشان میشود.
به طور مثال تک فرزندها چون کمتر در معرض
شکست ها و ناکامیهای زندگی قرار میگیرند به
علت مورد حمایت زیاد بودن ،بلوغ روانی دیرتری هم
خواهند داشت چرا که هیچ گاه تجربه شکست را
نداشتهاندواینهااگردرآیندهباموقعیتهایدشوار
روبه رو شوند قطعا دچار فشارهای روانی زیادی می
شوند که آنها را متوقف خواهد کرد.
*آیا تک فرزندها زودتر پخته می شوند
پاسخ این است که بله تک فرزندها به دلیل تعامل
زیاد با والدین و بزرگترها زودتر به پختگی می رسند و
به قول عامیانه از سنشان بیشتر می فهمند اما شاید
در خیلی از مواقع این چیز خوبی هم نباشد و بچه
ها را به مرور زمان دچار خودبزرگ بینی بکند یعنی
اینکه ارتباطشان با همس و سال های خودشان را
تضعیفکندومانعازروابطدرستشانبادوستانشان
بشوند بنابراین پدر و مادرها نباید تصور کنند اگر
فرزندشان با بزرگترها نشست و برخواست میکند و
بیشتر از سنش می فهمد ،گزینه خوبی است!
کودک کمتر از هفت سال مدام باید در حال بازی
و استراحت و تغذیه مناسب باشد و وقت زیادی از

شبانه روزش را مشغول بازی باشد و در خانواده
های تک فرزند  ،بچه مدام انتظار دارد که پدر و مادر
با او بازی کنند چرا که او تنها است و هیچ شریکی
برای بازی اش که همسن و سال باشد ندارد بنابراین
همین فشار و حجم زیادی از بار را روی دوش پدر و
مادر می گذارد.
*مشکالت اقتصادی و طرز تفکر خانواده ها
با بسیاری از خانواده های تک فرزند که صحبت
کنیم،آنهامسائلمالیراعلتتکفرزندیمیدانند
و معتقدند که نمی توانند هزینه های بچه بیشتر را
تقبل کنند ،درحالیکه روزی انسان ها دست خدا
است و زیاد و کم شدنش هم با خداست و به تعبیر
معصومین(ع) یکی از موارد پرروزی شدن انسان ها،
فرزنددار شدن است ،کما اینکه این روزها بیشتر در
بین خانواده هایی با سطح اقتصادی متوسط به باال
و خوب تک فرزندی بیشتر دیده می شود.
شخصی سومین دخترش که به دنیا آمد با نگرانی
نزد پیامبر(ص) آمد ،حضرت به او گفت نگران چه
هستی ،روزی اش را که خدا می دهد و برای خود تو
هم خاصیت دارد ،چون سه دختر داری خدا بهشت
را بر تو واجب کرده است .بنابراین هر چه که بنگریم
در آیات قرآن کریم و احادیث ائمه(ع) در معایب
فرزندآوری چیزی گفته نشده است.
*آینده والدین و تک فرزندی
روایتی ،پیامبر(ص) خطاب به اباذر فرمودند:
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ل ْد َرک ُه ِر ْزق ُه ک َما ُی ْد ِرک ُه ال َم ْوت :ای اباذر اگر فرزند
آدم از روزی خودش فرار کند ،گویی از مرگش فرار
کرده است و همانطور که مرگ انسان را در می یابد،
روزی هم می گردد و او را در می یابد .در روایت
دیگری شخصی نزد معصوم عرضه داشت من فرزند
می خواهم ولی همسرم می گوید به دلیل مسائل
اقتصادی فرزند آوردن را عقب بیاندازیم ،حضرت با
این تعبیر فرمودند :روزی فرزندان را خدا میرساند،
به همسرت بگو نگران این موضوع نباشد.
یکی از موارد نگران کننده دیگر در تک فرزندی
این است که دیده می شود خیلی از خانواده های
تک فرزند وقتی فرزندشان بزرگ شده  ،ازدواج
میکند و سر زندگی خود میرود  ،کمتر می تواند به
احواالت والدین خود در میانسالی و پیری برسد چرا
که یک نفر است و مشغله های زندگی خود را نیز
دارد ،درحالیکه آموزه های دینی ما هم به احسان
والدین تأکید کرده است .خیلی شنیده ایم پدر
ومادرهای امروز می گویند که فراموش شده اند،
اگر از اینها بپرسیم که چند فرزند دارند ،عموما تعداد
فرزندانشان کم است .خانواده های پرجمعیت اگر

هفته ای یک بار هم یکی از فرزندان به سراغ والدین
بروندوبهاحواالتآنهارسیدگیکنند،ارتباطاتشان
کمرنگنمیشود.
خیلی از کودکان تک فرزند هم در دوران مختلف
رشدی خود احساس تنهایی می کنند چرا که هیچ
خواهر و برادری ندارند حتی کشمکش های خاص
خواهر ـ برادری هم با اینکه دردسرساز است اما برای
آینده شان مفید است و قسمتی از نیازهایشان را
تأمین می کند و این بچه ها با بزرگ شدن و فوت
شدن والدین نیز احساس تنهایی شان بیشتر از قبل
می شود ،در حالیکه اگر چند خواهر و برادر در یک
خانواده باشند پس از فوت والدین نیز آنها همدیگر ار
دارند و هم را تنها نمی گذارند و حامی هم خواهند
بود.
*تک فرزندی و عدم وجود فضای رقابتی
یکی از مواردی که باعث رشد و بلوغ بچه ها در
خانواده می شود ،رقابت آنها با یکدیگر است اینکه
فرزندان از هم دیگر یاد می گیرند و کارهایشان
را خودشان انجام می دهند و پدر و مادر با تشویق
بچه ها آنها را در یک فضایی قرار می دهند که از هم
سبقت سالم بگیرند اما در خانواده های تک فرزندی
چنین چیزی نیست به همین دلیل از مراحل اولیه
رشدمیبینیمکهنبوداینرقابتآنهاراتنبلمیکند
و چون همه چیزشان هم مهیا است ،در خودشان
نمیبینندکهتالشبیشتریبکنند.
اگر در اطرافمان تک فرزند داشته باشیم در
میهمانی و مجالس آنها را گوشه گیرتر و در حال
بازی با تبلت یا بازی های کامپیوتری می بینیم و
به همین دلیل به چاقی های بیشتری هم این بچه
ها دچار می شوند .اگر تک فرزند پسر باشد چون
بیشتر در کنار مادر است ،بیشتر ،رفتارهای دخترانه
پیدا می کند و دخترانه تربیت می شود .روایت از
امیرالمومنین (ع) داریم که فرمودند انسان ها بر
مرام و منش همنشین خود هستند .به همین دلیل
به والدین گفته می شود برای فرزندان همبازی و
همنشینآوردهشود.
برخیازتکفرزندهاهمچونهمیشهکانونتوجه
هستند ،مغرور و متکبر و جاه طلب می شوند حتی
در مدرسه هم مشخص می شود که چه بچه ای تک
فرزند است چرا که با غرور خاصی درس می خواند و
دوست پیدا میکند .در نهایت همه این مطالب قصد
بر بد بودن بچه ها ندارد چه اینکه هر فرزندی با لوح
سفید به دنیا می آید و قصه اصلی بر سر این است
که طرح های ذهنی تک فرزندی که در ذهن تک
تک ما شاید نقش بسته باشد ،نیاز به بازنگری و تفکر
مجدد دارد.

زنگ خطر برای موج چهارم کرونا به صدا درآمد

کرونا کم بود ،به جهش هم آراسته شد

کم کم به یک سالگی ویروس کرونا در ایران میرسیم و این در حالی است که این
ویروس با جهش اروپایی هدیهای غافلگیر کننده به کشور ما داده ،اما هنوز همان
اصول بهداشتی و ماسک تنها راه مقابله با آن است.
ویروس جهش یافته کرونا حاال در کشور چرخیده و کمی مانده به یک سالگی
کووید  ۱۹در ایران ،حداقل دو نفر به علت ابتال به این نوع جهش یافته از ویروس
جان باختهاند .آن هم دو نفری که سابقه هیچ سفر خارجی نداشتهاند و همین
خودش هشداری جدی است.
هشدارهای جدید کرونایی از روز شنبه  ۲۵بهمن  ۱۳۹۹وارد مرحله جدیدی
شده است .روزی که بعد دو هفته ۹ ،شهر در خوزستان به وضعیت قرمز کرونا
رسیدندوبعدازظهرهمانروز،وزیربهداشتازچرخیدنویروسکروناجهشیافته
در کشور خبر داد .میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی و استفاده از ماسک در
هفتههای اخیر کاهش پیدا کرده و از طرفی روند ابتال به ویروس کرونا و بستریها
نیز در حال افزایش است .زنگ خطری جدی در آخرین روزهای بهمن ماه ۱۳۹۹
که آژیر قرمز موج چهارم کرونا را به درست وقتی که یک ماهی به عید نوروز ۱۴۰۰
مانده و دلمان میخواست خاطره نوروز غم انگیر  ۱۳۹۹را از خاطر ببریم ،بمب
جهش کرونا در کشور با خبر فوت دو نفر بر اثر ابتال به ویروس جهش یافته کرونا
هم ترکید .سعید نمکی وزیر بهداشت در این زمینه گفت :مرگ یک خانم ۷۱ساله
ساکن خیابان وحدت اسالمی تهران که هیچ مسافرتی به خارج از کشور نداشت و
اتفاقی که در آبیک افتاد و فوت یک فرد بر اثر ابتال به ویروس جهش یافته کرونا در
بیمارستان هشتگرد ،اثبات کرد که ویروس جهش یافته کرونا در کشور چرخیده و
باید فکر کنیم زیر پوست هر شهر ،روستا و خانوادهای میتوان این ویروس را پیدا
کرد .وزیر بهداشت افزود :وجود ویروس جهش یافته کرونا ،زنگ خطر جدی برای
مدیریت کرونا است .این ویروس جهش یافته کرونا یکی از ویروسهایی است که با
اقتدارترین نظامهای بهداشتی و درمانی در اروپا را به زانو در آورد .روزهای سختی
برای ما آغاز میشود و بنابراین باید خودمان را برای مبارزه با چموشترین ویروس
جهشیافتهکروناآمادهکنیم.
وی ادامه داد :انگلیسیها به دروغ در ابتدا گفتند سرایت این ویروس  ۳۰تا ۷۰
درصد افزایش یافته ،من به صراحت به همکارانم گفتم هم قدرت سرایت چند برابر
است و هم قدرت بیماری زایی و مرگ و میر این ویروس به مراتب بیشتر از چیزی
است که اعالم میشود .ویروس جهش یافته کرونا بسیار سرکش است و قدرت
سرایت و بیماری زایی باال و مرگ و میر به مراتب باالتر از ویروس قبلی دارد .االن
باید فکر کنیم که این ویروس جهش یافته همه جا چرخیده است .گفته بودم که
ویروس کرونا پاسپورت نمیخواهد .همان طور که ویروس ووهان همه جا را تسخیر
کرده ،ویروس جهش یافته نیز میتواند این کار را انجام بدهد و در دورترین نقطه این
سرزمین هم خود را نشان بدهد.

چارهکرونایجهشیافتهچیست؟
نکته مهم در زمینه مقابله با کرونای جهش یافته این است که همچنان همان
رعایت پروتکلهای بهداشتی ،فاصله گذاری ،استفاده از ماسک ،عدم حضور در
تجمعات و شستوشوی مداوم دستها ،تنها راه چاره در برابر فرزند کووید ۱۹
است.
نمکی در این زمینه بیان کرد :روش مبارزه با ویروس کرونا جهش یافته با ویروس
کرونا قبلی هیچ فرقی ندارد و فقط تشدید مراقبتها و رعایت بیشتر پروتکلهای
بهداشتی اهمیت دارد .میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در شادگان تقریبا
به صفر رسیده است و به همین میزان آسیب دیدیم .هرجا رعایت پروتکلهای
بهداشتی ضعیف شد ،نقطه آسیب پذیری ما نیز افزایش پیدا کرد.
از طرفی نباید از اهمیت افزایش مداخالت نظام سالمت در این زمینه هم غافل
شد .یعنی وزارت بهداشت و سایر دستگاههای دولتی باید همانند ماههای اخیر
نهایت همکاری را با نظام سالمت داشته باشند تا ویروس جهش یافته کرونا که به
گواه وزیر بهداشت در کشور چرخیده ،بیش از این جان نگیرد.
وزیر بهداشت در مورد مداخالت بیشتر نظام سالمت در زمینه مقابله با ویروس
جهش یافته کرونا هم گفت :اولین گام ،انجام تستهای بیشتر است .در کنار
تستهای تشخیص سریع ،باید تستهای PCRهم انجام شود .اگر بیمار عالمت
داری دیدیم که هر دو تست او منفی بود هم نباید رها شود .حتما دوباره باید این
بیمار تست شود .حتما باید نمونههای این بیمار برای تستهای NGSبه سه مرکز
دانشکده بهداشت ،انستیتو پاستور و معاونت تحقیقات و فناوری ارسال شود.
جهش مختص ویروس انگلیسی یا آفریقای جنوبی نیست .با تنوع ژنتیکی که در
کشور داریم حتما ممکن است به جهشهای جدید در داخل مرزها برسیم یا از
کشورهای همسایه ،جهشهای ویروس پا به مرزهای ما بگذارند .مرزها حتما باید
به شدت مراقبت شوند .مطبهای خصوصی هم به عنوان اولین جایگاهی که
بیمارانمراجعهمیکنند،بایداطالعاتثبتشود.
وی اظهار کرد :قرنطینهها باید جدی گرفته شود .اگر یک مورد مثبت ویروس
جهش یافته کرونا پیدا کردیم ،حتما باید به اجبار وارد قرنطینه شود .باید قدمها
را تندتر برداریم .متاسفانه آهنگ گرفتاری این ویروس ممکن است خیلی تندتر از
گامهایی باشد که ما بر میداریم .آنچه قطعی است اینکه هنوز ویروس کرونا سر
سازگاری با جوامع بشری ندارد و به نظر میرسد حداقل تا پایان ۱۴۰۰باید همین
روند استفاده از ماسک و رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری را حفظ
کنیم .هرچند در این میان عادی انگاریها به بسیاری از مشاغل و حتی ادارههای
دولتی هم رسیده و تقریبا اثری از دورکاریها نیست و به همین دلیل ،حمل و نقل
عمومی هم چندان خلوت نیست ،ولی روند قطعی مقابله با کرونا چه از نوع جهش
یافته و چه غیر از آن ،همچنان همان اصول بهداشتی است.

معاونسیاسیامنیتیاجتماعیاستانداریقم:

آسیبهای ویروس جهش یافته برای
جامعهتبیینشود

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری قم با اشاره به مشاهده ویروس
انگلیسی در کشور گفت :اصحاب رسانه و مطبوعات قم در خصوص آگاهی
رسانی و همچنین بیان هشدارهای الزم راجع زیانها ،خسارتها و آسیبهایی
که بواسطه نوع جهش یافته کرونا گریبانگیر جامعه می شود مسئولیت مهمی را
بر عهده دارند.
بیژن سلیمان پور روز دوشنبه درسی و هفتمین جلسه شورای اطالع رسانی قم
در تاالر کرامت استانداری افزود :بنا به تعبیر و اظهارنظر وزیر بهداشت ویروس
جهش یافته در مناطق مختلف کشور وجود دارد و هم سرعت انتقال و هم میزان
آسیب های آن در مقایسه با وضعیت قبلی افزایش پیدا کردهاست.
وی با بیان اینکه اصحاب رسانه ،قلم و مطبوعات در رابطه با تبیین این موضوع
وظیفه مهمی را عهده دار میباشند گفت :مردم باید در مورد این مساله حساس
باشند چرا که این نگرانی است که در هفته های آینده و روزهای پایان سال شرایط
بسیارسختیراداشتهباشیم.
ویگفت:باید تالش کنیمبههیچوجهشرایط اسفندماهسالگذشتهرااز حیث
شیوعوگسترشبیمارینداشتهباشیم.
معاون استاندار قم تصریح کرد :درحال حاضر شرایط کرونایی قم به طور
نسبی خوب است و باید مراقبت و اطالع رسانی کنیم و حساسیتها را باال برده
و با افراد جامعه نیز بیشتر صحبت نماییم و از عادی انگار خارج شویم و رعایت
دستورالعملها را هم افزایش دهیم تا همین وضعیتی که االن با تالش بخش
درمان ایجاد شده را حفظ نموده و به سمت بهبودی پیش برویم.
وی در ادامه افزود :اما متاسفانه تغییر وضعیت کرونایی کشور بتدریج مشاهده
میشود و در قم نیز برغم مطلوب بودن شرایط و نداشتن فوتی کرونایی طی ۲
هفته گذشته ،ولی در پذیرش بیماران سرپایی شیب مالیم را حس میکنیم.
سلیمان پور تصریح کرد :اگر تالش کنیم ،اطالع رسانی کنیم و رعایتها را
ی شود مدیریت کرد ولی اگر در صورت رعایت نکردن
باال ببریم در همین حد م 
دستورالعملها ویروس جهش یافته وارد قم نیز بشود قطعا شرایط استان سخت
خواهدبود.
وی گفت :موضوع عادی انگاری ،بی تفاوتی و کاهش رعایت دستور العملها
غیر قابل انکار است ولی کرونا در عین حالی که ناشناخته و پیچیده است اما این
شناور بودن ،تغییرها و جهشهای مرتب تا به حال سبب شده که علم معاصر
نتواند متناسب با این ویروس درمان قطعی را ارائه کند.
وی اضافه کرد :اما به هر حال زدن ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و
اعمال محدودیت در برپایی تجمع ها ،همایش ها و سمینارها تنها راه پیشگیری
از این بیماری است و هر وقت این مسائل رعایت شده ،این بیماری فروکش کرده
است.ویهمچنینبااشارهبهانجامواکسیناسیونکروناییدرقمگفت:دشمنان
بعد از فرمایشی که رهبر معظم انقالب پیرامون واکسن داشتند بر روی این مساله
تمرکزکردندولیهیچنتیجهاینگرفتند.
سلیمان پور یادآور شد :آنها دنبال این بودند که در داخل کشور در مورد تزریق
واکسن واهمه و ترسی را ایجاد کنند ولی نظام ،دولت و وزارت بهداشت در
راستای فرمایش های رهبری در یک مسیری حرکت میکنند که فعال یکی از
ن دنیا را وارد کردند.
استانداردترین واکس 
وی در بخش دیگری از سخنان خود موضوع شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان
را نیز مورد توجه قرار داد و گفت :این بیمار یک بحث روتینی است و چندین دهه
است که در کشور وجود دارد خوشبختانه تحت کنترل کامل است و به هیچ یک از
واحدهای مرغداری قم آسیب وارد نشدهاست.
وی افزود :بحث انسانی در مورد این بیماری فعال کامال منتفی است و باید با
اطالع رسانی نامناسب سبب نشویم که قم در کانون توجه خصمانه دشمن قرار
بگیرد و بخواهند بگویند که این بیماری نیز از قم آغاز شد.
 ۱۷۵دوز واکسن کرونا در قم تزریق شد
مدیر گروه آموزش و ارتقا سالمت مرکز بهداشت قم نیز در این جلسه گفت:
تاکنون  ۱۷۵دوز واکسن کرونا به جامعه هدف اولیه که عمدتا کادر بهداشت و
درمانهستندتزریقشدهاست.
محمد تقی سلطانی با بیان اینکه پارت دوم واکسن روز بیست و نهم بهمن
ماه جاری در استان تخلیه خواهد شد ،افزود :خوشبختانه کسانی که تا االن
واکسیناسیونراانجامدادندهیچمشکلینداشتند.
وی همچنین تصریح کرد :چون ویروس جهش یافته انگلیسی جدید میباشد
از این رو واکسنهای کرونایی که در حال حاضر وجود دارد نوع جهش یافته را
پوشش نخواهند داد .وی با بیان اینکه خیز جدید کرونا را در کل کشور مشاهده
میکنیم گفت :قم هنوز وارد این خیز نشده است کما اینکه آمار موارد بیماران
سرپایی رشد را نشان می دهد .سلطانی افزود :در صورتی که بخواهیم حساسیت
مردم را بیشتر ،و جامعه را از عادی انگاری خارج کنیم و توجهها را به این مساله
بیش از پیش جلب کنیم االن بهترین وقت است.
سلطانی خاطرنشان کرد :نگذاریم فرصت از دست برود و زمانی اقدام کنیم که
دیگر چاره ای نیست .مدیر گروه آموزش مرکز بهداشت قم گفت :ویروس جهش
یافته انگلیسی و همچنین موارد مرگ آن دور تا دور قم دیده شده و قطعا در استان
نیز گردش داشته و ممکن است که به زودی دیده شود .وی بیان کرد :چون این
گردش در کل کشور اتفاق افتاده قم نیز از آن صدمه خواهد خورد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسالمی شهر قم مطرح کرد:

فقدانمدیریتمتمرکزشهریمهمترین
مشکل در مسیر توسعه قم

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسالمی شهر قم عدم تشکیل
مدیریت واحد و متمرکز شهری را از مهم ترین مشکالت در مسیر توسعه واقعی
شهر قم دانست.
حسیناسالمیبابیاناینکهسخنگفتنازمشکالتدرراهتوسعهشهرقمنیاز
بهنوشتنیککتابمفصلدارداظهارکرد:وجودقوانینمختلفودستگاههایی
که هر کدام تفسیر خاص خود را از قوانین دارند ،یکی از مشکالت موجود است.
وی افزود :تردیدی نیست که عدم تشکیل مدیریت واحد و متمرکز شهری ،مانع
بزرگی بر سر راه توسعه تمامی شهرها از جمله شهر قم است ،ضمن آن که در
عرصه قوانین موجود ،مقدم و مؤخر بودن برخی قوانین و یا ناسخ و منسوخ بودن
برخی دیگر از آن ها ،از جمله دیگر مشکالت مرتبط با فقدان مدیریت واحد و
یکپارچه ی شهری است.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسالمی شهر قم در ادامه به مثال
الحاق اخیر  560هکتار به شهر قم توجه داد و خاطر نشان کرد :اینکه تصویب
طرح جامع و تفصیلی شهر مطابق با قانون شوراها پس از ارائه توسط شهرداری بر
عهدهشورایاسالمیشهراستویااینکهشورایبرنامهریزیوتوسعهاستانرأسا
چنین اختیاری دارد ،محل مناقشه است ،حال آن که خدمات دهی در کل شهر
بر عهده شهرداری و نظارت بر آن با شورای اسالمی شهر است.
اسالمی اضافه کرد :باید گفت اگر دولت متولی این امر است ،پس خودش
هم باید خدمات بدهد و نباید در این موضوع ،انتظاری از مدیریت شهری داشته
باشد ،ضمن آن که دولت باید پاسخ این پرسش را بدهد که چگونه قانون صریحی
را که تصویب طرح جامع و تفصیلی را بر عهده شورای اسالمی شهر گذاشته
است ،تفسیر می کند .وی افزود :امروز در تمام دنیا ،رشد شهرها خارج از بافت
موجود ،دارای مخالفان جدی است ،به این معنا که تا زمانی که امکان توانبخشی
و توسعه مکان های موجود در درون شهر وجود دارد ،هرگونه الحاق ،بی معنا تلقی
می شود .رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسالمی شهر قم ادامه داد:
البته دلیل این امر هم مشخص است ،چرا که استفاده از ظرفیت درون شهر نه
تنها از نظر اصول شهرسازی به لحاظ وجود زیرساخت ها ،مدارس ،بیمارستان ها
و سایر سرانه ها به صرفه است بلکه موجب کاهش هزینه سفرهای درون شهری و
درنتیجهکاهشمصرفانرژیکاهشآلودگیهواوهمچنینکاهشهزینههای
خدماتی می شود و در عین حال از لحاظ اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی و
حتی ُجرم شناختی نیز دارای امتیازات زیادی است.

اقتصادی5
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گفتوگوبامهدیپازوکیاستاداقتصاددانشگاه؛

هشدار تداوم خودتحریمی با نپذیرفتن FATF

یک اقتصاددان معتقد است ،اینکه ما با FATFهمکاری نکنیم ،یک خودتحریمی
است FATF .مانندفیفادرفوتبالاست.نمیتوانیدمقرراتبینالمللیرانپذیریدزیرا
در این صورت حتی یک تیم محلی نیز با تیم ملی شما بازی نمیکند.
گویا کشوقوسها درباره  FATFپایانی ندارد .مخالفان هر روز مخالفتر میشوند؛
هرچندموافقانهمچنانمصرندکهنپذیرفتن FATFبرایکشورپیامدهاییدرحوزه
بانکی و تجاری ایجاد و اقتصاد ما را با محدودیت روبرو میکند.
اکنون که دوباره دو الیحه باقیمانده از چهار الیحه مربوط به  FATFیعنی لوایج
پیوستن ایران به کنوانسیونهای  CFTو پالرمو از سوی مجمع تشخیص مصلحت
نظام در حالی بررسی است ،فرصت دوبارهای دست داده تا پیامدهای تصمیمهای
احتمالی درباره این لوایح از سوی کارشناسان ارزیابی شود.
ایرناپالس با این موضوع به سراغ مهدی پازوکی اقتصاددان و مدرس دانشگاه رفته
است .وی در بخش نخست این گفتوگو تصریح کرد :اگر ما به همکاری با FATFروی
بیاوریم ،به نفع منافع ملی ،مردم و اقتصاد کشور است .اگر رویه همکاری نکردن ادامه
یابد ،به طور قطع پیامدهای بسیار منفی حتی برای رشد اقتصادی کشور خواهد
داشت .رشد فزاینده اقتصادی کشورها نیازمند ارتباط با بازارهای جهانی است .هر
چه اقتصاد محدودتر و کیک اقتصاد کوچکتر شود ،رشد اقتصادی نیز به همان
نسبتکاهشمییابد.
سال گذشته گروه ویژه اقدام مالی پس از اینکه ما دو الیحه  CFTو پالرمو را
تصویب نکردیم ،دوباره ما را به فهرست اقدام متقابل خود برگرداند و درباره
داشتن مراوده مالی با ایران به کشورهای عضو هشدار داد .این در حالی است
که ایران اغلب توصیههای مربوط به FATFرا انجام داده و تنها همین دو الیحه
باقی مانده است .چرا به این نقطه رسیدهایم؟
_ ما باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا میخواهیم با دنیا کار کنیم یا خیر .در
بخش تجارت بینالمللی ،آیا قرار است با دنیا تجارت کنیم یا خیر؟ اگر نمیخواهیم

تجارت کنیم ،دور کشور سیم خاردار بکشیم .این روند سبب میشود که حتی با
کشورهای همسایه خود نیز نتوانیم مراوده اقتصادی داشته باشیم .زیرا برای تجارت
در دنیای امروز باید سیستم بانکی کشور بتواند با سیستم بانکی کشورهای هدف کار
کند.
برای این موضوع باید قوانین بینالمللی را پاس بداریم FATF .در واقع یک پیمان
بین دولتی است که از سال  ۱۹۸۹در پاریس پایهگذاری شد و هدفش مبارزه با
پولشوییبود.پسازماجرای ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱گسترشپیداکردوباعثشدمبارزه
با تروریسم نیز به اهداف آن اضافه شود.
پذیرش FATFوالفجر مقدماتی است
نکته جالب توجه اینکه ما خود قربانی تروریسم هستیم .اگر ما به همکاری باFATF
روی بیاوریم ،به نفع منافع ملی ،مردم و اقتصاد کشور است .اگر رویه همکاری نکردن
ادامه یابد ،به طور قطع پیامدهای بسیار منفی حتی برای رشد اقتصادی کشور
خواهدداشت.
رشد فزاینده اقتصادی کشورها نیازمند ارتباط با بازارهای جهانی است .هر چه
اقتصاد محدودتر و کیک اقتصاد کوچکتر شود ،رشد اقتصادی نیز به همان نسبت
کاهش مییابد ..هر چه اقتصاد محدودتر شود و کیک اقتصاد کوچکتر شود ،رشد
اقتصادی نیز به همان نسبت کاهش مییابد .اینگونه نیست اگر ما فردا  FATFرا
بپذیریم ،همه مشکالتمان حل شود ،اما پذیرش  FATFوالفجر مقدماتی است برای
اینکه ایران با جامعه جهانی ارتباط داشته باشد و همکاری کند.
آنچه مخالفان درباره آن ابراز نگرانی میکنند ،این است که اکنون در شرایط
تحریمی هستیم و پذیرفتن الزامات FATFمنتج به شناسایی راههای دور زدن
تحریممیشود.
_ به هیچ وجه اینگونه نیست .اینکه ما با FATFهمکاری نکنیم ،یک خودتحریمی
است .اگر فردا صبح آمریکا به برجام برگردد ،اما ایران جزو کشورهای همکار FATF
نباشد ،نمیتواند با همسایگان خود نیز رابطه اقتصادی از کانال درست داشته باشد.
چرا در دولت نخست آقای روحانی ،نرخ رشد اقتصادی روند فزاینده داشت و نزدیک
بود دورقمی شود و نرخ تورم روند کاهنده داشت و حتی تکرقمی شده بود؟
یکی از دالیلی که مردم ایران  ۲۴میلیون رأی به آقای روحانی دادند ،به این علت
بود که توده مردم اعتقاد داشتند آقای روحانی که شخصیتی امنیتی بوده ،سالها
در کشور مسئولیت داشته ،در غرب تحصیل کرده و جهان غرب را میشناسد ،پس
تعامل جامعه ایران با جامعه جهانی را برقرار میکند .اگر دیوانهای به نام ترامپ به
قدرت نرسیده بود ،به طور قطع امروز وضعیت برجام و وضعیت اقتصادی ما متفاوت
بود.
 ۶۵درصد تجارت جهانی با دالر انجام میشود
مخالفان توجه نمیکنند که امروزه بیش از  ۶۵درصد تجارت جهانی با دالر انجام
میشود .اتحادیه اروپا به این علت در برجام عقب نشست ،زیرا ساالنه  ۵۰۰میلیارد
دالر با آمریکا مراوده اقتصادی دارد ،درحالی که مراوده اقتصادیاش با ایران به کمتر
از  ۱۰میلیارد دالر میرسد و طبیعی است که نخواهد بازارش را از دست دهد.
به مخالفان تأکید دارم دستکم به منافع ملی بیندیشند .این دولت چند ماه دیگر
پایان مییابد و دولت جدیدی سر کار میآید .جالب است آغاز روند تصویب لوایحی
که اشاره کردید مربوط به دولت آقای احمدینژاد بوده است .اگر یک دولت تندرو و
وابسته به نهادهای قدرت در ایران حاکم بود ،به طور قطع این دو الیحه نیز تصویب
میشد.
یعنی مخالفتها با پذیرفتن الزامات FATFبیشتر گروکشی سیاسی است تا
اینکه دالیل فنی داشته باشد؟
_ اقتصاد ایران امروز در گرو سیاست و بهویژه سیاست خارجی است .اگر فشارهای
ً
آمریکا کاهش یابد و تحریمها برداشته شود ،احتمال به قدرت رسیدن تندروها تقریبا
صفراست.مهمنیستچهدولتیسرکاراست،مابایدملیبیندیشیم.درایرانبرخی
منافعملیرانمیفهمند.منافعملیمااقتضامیکندباجامعهجهانیکارکنیم.
امروز رژیم صهیونیستی ،تندورها در آمریکا و کشورهای مرتجع منطقه به رهبری

آگهیمفقودی
کارت سبز و سند کمپانی خودرو سواری پژو  206به رنگ نقره ای – آبی  -متالیک مدل
 1382به شماره موتور  10FSJ 54444216شاسی  82627796به پالک  94د 16 961
متعلق به محمدرضا عارف نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
---------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت ماهان پارس جم شکوهیه سهامی خاص به شماره ثبت 13869
و شناسه ملی  14005458901به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 30/10/1399تصمیماتذیلاتخاذشد:سرمایهشرکتازمبلغ1.500.000.000ریال
بهمبلغ6.000.000.000ریالمنقسمبه 60.000سهمبانام100.000ریالیازازمحل
تبدیلمطالباتحالشدهسهامدارانوازطریقصدورسهامجدیدافزایشیافتومادهمربوطه
دراساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید 0سرمایه شرکت:مبلغ6.000.000.000ریال
ً
منقسم به60.000سهم بانام100.000ریالی تماما پرداخت شده می باشد اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()1095557
---------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت ماهان پارس جم شکوهیه سهامی خاص به شماره ثبت 13869
و شناسه ملی  14005458901به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  22/10/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :آقایان محمدرضا اردشیری به
شماره ملی  1219442283به سمت رئیس هیئت مدیره  ،رضا اردشیری به شماره ملی
 1219381624به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم معصومه جانبازی به
شماره ملی 0322737915به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها وعقود
ً
اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل متفقا وبا مهرشرکت معتبر می باشد -2
آقایانمحمدحسنواثقیبهشمارهملی 1219887341بهعنوانبازرساصلیومحمدرضا
واثقی به شماره ملی 1219390321به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب
گردیدند -3.روزنامه کثیراالنتشار ایمان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()1095559
---------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت موهبت گام ماندگار با مسئولیت محدود به شماره ثبت  10345و
شناسه ملی  10590021290به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 07/10/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :آقای محمد حسین عطاریان به شماره
ملی  0381975819با دریافت مبلغ  10.000ریال از صندوق شرکت خارج شده و
دیگر هیچگونه سهم الشرکه و حق و سمتی ندارد -2 .خانم فاطمه فدائیان به شماره ملی
 1754135862با دریافت مبلغ  990.000ریال از صندوق شرکت خارج شده و دیگر
هیچگونه سهم الشرکه و حق و سمتی ندارد -3 .آقای احسان امانی نژاد درویشی به شماره
ملی  0370360575با دریافت مبلغ  20.000ریال از صندوق شرکت خارج شده و دیگر
هیچگونه سهم الشرکه و حق و سمتی ندارد .سرمایه شرکت از  2.320.000ریال به
 1.300.000ریال کاهش یافت و ماده  4اساسنامه بشرح فوق اصالح گردیددر نتیجه
سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از کاهش سرمایه عبارتست از  :میالد عطاریان به شماره
ملی 0370203259دارنده  1.274.000ریال سهم الشرکه ،امیررضا عطاریان به شماره
ملی  0371542685دارنده  13.000ریال سهم الشرکه  ،حسام الدین فدائیان به شماره

عربستان سعودی بهشدت در پی این هستند که ایران را منزوی کنند .متأسفانه
تندورهایداخلینیزدرزمیندشمنبازیمیکنندوالبتهامیدوارمغیرعمدیباشد.
معتقدم طرز تفکری که پشت حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران بود،
ً
سالها بعد اسنادش منتشر خواهد شد که احتماال افرادی که راهبری این موضوع
رابرعهدهداشتهاند،ازرژیمصهیونیستیپولگرفتهاند.
دچارجهالتاقتصادیهستیم
پس چه منعی وجود دارد که ما نخواهیم الزامات FATFرا بپذیریم؟
_ کشوری نمیتواند ادعا کند با فساد مبارزه میکند ،اما مقررات پولشویی را
نمیپذیرد .افزون بر اینکه مجلس برای ایران حق تحفظ قائل شد و این در مصوبهاش
آمده است .اینگونه نیست ما بر اساس تعریف آنها از تروریسم عمل کنیم ،بلکه ما
میتوانیم تفسیر خود را داشته باشیم .این را وزارت امور خارجه در اطالعیهای رسمی
نیز بیان کرده است.
مشکلی که اکنون داریم ،جهالت اقتصادی است .این جهالت بهشدت برای کشور
هزینه داشته است .در حالی که اگر FATFرا بپذیریم مانند ۱۸۹کشور دیگر خواهیم
بود و قرار نیست عضو این گروه شویم .تنها ۳۵کشور عضو این نهاد بودند که بهتازگی
تعداد آنها به  ۳۷کشور رسید؛ بهعالوه دو سازمان بینالمللی ،یعنی اتحادیه اروپا و
شورای همکاری خلیج فارس .بنابراین ما جزو کشورهای همکار خواهیم بود و اینکه
برخی میگویند FATFاطالعات ما را به کشورهای دیگر میدهد ،صحت ندارد.
اکنون نیز ذخایر ارزی ما در بانکهای بینالمللی است .بیشتر نمایندگان مجلس
ً
نیز نمیدانند ذخایر ارزی کشور چقدر است .در حالی که غرب کامال اطالعات را رصد
میکند و آنها را در اختیار دارد .با این حال ما باید در پی منافع ملی کشورمان باشیم.
ً
بهتازگییکیازاعضایمجمعتشخیصمصلحتگفتهاندتقریباهمهتجارت
خارجی کشور ما بهصورت پوششی انجام میشود تا مورد تحریمهای آمریکا
قرار نگیرد .آیا با پذیرفتن الزامات  FATFاز سوی ما ،این معامالت به خطر
ً
خواهد افتاد یا اساسا ما آن معامالت را از کانالی انجام میدهیم که ارتباطی به
شبکهرسمیبانکیبینالمللیندارد؟
_ هرگز اینگونه نخواهد شد .نخست اینکه آنها همه چیز را میدانند .برای نمونه
آنها میدانند ما به عراق چه میزان کاال صادر کرده و چقدر کاال از این کشور وارد
میکنیم.
 ۲۰درصدهزینهنقلوانتقالمیدهیم
اگر تحریم آمریکا برداشته شود ،اما همچنان به  FATFنپیوسته باشیم ،حتی هیچ
بانک درجه سوم اروپایی یا چینی نیز با ما همکاری نمیکند .بد نیست مخالفان
 FATFبدانندکهامروزبانکهایزیرپلهایچین ۲۰درصدازماهزینهنقلوانتقالپول
میگیرند .این عدد فوقالعاده باالست و در دنیا یک پدیده جدید به شمار میرود .این
رویه تنها به نفع دالالن است .امروزه اگر  ۸۰میلیارد دالر تجارت خارجی داشتهایم،
داللها  ۲۰میلیارد دالر از ما گرفتهاند .این رویه به نفع کارچاقکنها و واسطهها و به
ضرر ملت ایران است .بسیاری از ایرانیان خارج از کشور مایلند پولشان را وارد ایران
کنند ،اما بهعلت همین مسائل دچار مشکل شدهاند .حتی در قراردادهای فوتبالی
نیز شاهد ایجاد مشکل برای کشور بودیم و دیدیم که هزینههایی را برای ما به وجود
آورد FATF.مانند فیفا در فوتبال است .نمیتوانید مقررات بینالمللی را نپذیرید زیرا
در این صورت حتی یک تیم محلی نیز با تیم ملی شما بازی نمیکند.
ضمن اینکه باید از مخالفان پرسید اگر  FATFچیز بدی است و اطالعات کشور را
به بیگانگان میدهد ،چرا سه کشور از عمدهترین شرکای تجاری ایران ،یعنی روسیه،
چین و ترکیه عضو اصلی FATFهستند؟ در حالی که ما حتی قرار نیست عضو اصلی
باشیم و در صورت پذیرفتن الزامات آن بهعنوان عضو همکار فعالیت خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی پیش از این گفته بود که همتای روسیاش توصیه کرده اگر
قرار است با آن کشور تجارت کنیم ،الزامات FATFرا بپذیریم.
ً
امروز عمال سیستم بانکی کشور تحریم است و مخالفان به منزلت ما توجه
نمیکنند .اکنون اگر قرار باشد یک استاد ایرانی به کنفرانسی خارجی برود ،باید پول
خود را بهصورت نقد با خود حمل کند .در حالی که شهروندان کشورهای دیگر کارت

ملی 0018032761دارنده  13.000ریال سهم الشرکه .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()1092075
---------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت موهبت گام ماندگار با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 10345و شناسه ملی  10590021290به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  07/10/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :آقای میالد عطاریان به شماره ملی
 0370203259با پرداخت مبلغ  974.000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به
 1.274.000ریال افزایش داد -2 .آقای امیررضا عطاریان به شماره ملی 0371542685
باپرداخت مبلغ  13.000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت -3 .آقای
حسام الدین فدائیان به شماره ملی  0018032761باپرداخت مبلغ  13.000ریال به
صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت .سرمایه شرکت از مبلغ 1.320.000ریال
به  2.320.000ریال افزایش یافت و ماده  4اساسنامه بشرح فوق اصالح گردیددر نتیجه
سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه عبارتست از  :احسان امانی نژاد درویشی
بشماره ملی 0370360575دارنده 20.000ریال سهم الشرکه  ،فاطمه فدائیان به شماره
ملی  1754135862دارنده  990.000ریال سهم الشرکه  ،میالد عطاریان به شماره
ملی 0370203259دارنده  1.274.000ریال سهم الشرکه  ،محمدحسین عطاریان به
شمارهملی 0381975819دارنده 10.000ریالسهمالشرکه،امیررضاعطاریانبهشماره
ملی  0371542685دارنده  13.000ریال سهم الشرکه  ،حسام الدین فدائیان به شماره
ملی 0018032761دارنده  13.000ریال سهم الشرکه .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()1092081
---------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت موهبت گام ماندگار با مسئولیت محدود به شماره ثبت  10345و
شناسه ملی 10590021290به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  07/10/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقایان امیررضا عطاریان بشماره ملی
 0371542685به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده  13.000ریال سهم الشرکه  ،میالد
عطاریانبشمارهملی 0370203259بهسمتنائبرئیسهیئتمدیرهومدیرعاملدارنده
 1.274.000ریال سهم الشرکه و حسام الدین فدائیان بشماره ملی  0018032761به
سمت عضو هیئت مدیره دارنده  13.000ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب
شدند .کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک ،سفته ،بروات و نیز امضاء کلیه
قراردادها و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری قم ()1092082
---------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت صقر پالست هامون نهرین با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 16029و شناسه ملی  14007968738به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  11/10/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم فاطمه حسینی فرید به شماره
ملی 0371063469با پرداخت 1.499.500.000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه
خود را به مبلغ 1.500.000.000ریال افزایش داد .آقای حیدر الحسینی به شماره
فراگیر 99993412با پرداخت  5.998.000.000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه
خود را به مبلغ  .6.000.000.000ریال افزایش داد .آقای علی ولی به شماره فرا گیر

اعتباریدارند.
ما باید در اقتصاد قوی شویم تا نگذاریم بیگانگان در امورات ما دخالت کنند و راهش
این است که قدرت اقتصادی منطقه شویم .بر اساس برنامه توسعه  ۲۰ساله کشور
قرار بود ایران کشور نخست آسیای جنوب غربی باشد ،نه تنها اینگونه نشد ،بلکه
فاصلهمان با کشورهای منطقه روز به روز بیشتر شد .یکی از دالیلش ،کجفهمی ما از
جامعه جهانی است .به جای اینکه در پی منافع ملی و نفع اقتصادی کشور باشیم،
تالش کردهایم اقتصاد را در گروی سیاست قرار دهیم.
وقتینوبلیستهایاقتصادهمنمیتوانندکاریکنند
گزارش رسمی سازمان برنامهوبودجه نشان میدهد هنگامی که برجام را پذیرفتیم،
نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایهگذاری روند فزایندهای پیدا کرد و در سمت
مقابل ،نرخ تورم و بیکاری روند کاهندهای داشت.
برعکس آن نیز مربوط به زمانی است که ترامپ از برجام خارج شد که در آن برهه،
نرخرشداقتصادینزولیشد.ایننشانمیدهدمراوداتبینالمللی،نقشبهسزایی
در قوی شدن اقتصاد و باال رفتن تولید ملی و در نهایت رفاه جامعه دارد.
یکی از دالیل اینکه ابعاد گسترده فقر در جامعه ایران مشاهده میشود ،بسته بودن
اقتصادکشوراست.اگراقتصادایرانبستهباشد،حتیاگرنوبلیستهایاقتصادنیز
مشاور رئیس جمهوری شوند ،نمیتوانند کاری از پیش ببرند.
محدود شدن اقتصاد ،تحریمهای خودخواسته و تعامل نداشتن با جامعه جهانی
منتج به این میشود که اقتصاد ما بهشدت کوچک و تحریمپذیر شود .پیامدهای
بسیار منفی آن نیز دامن تهیدستان و اقشار فرودست را میگیرد .با این حال FATF
به این معنا نیست که مشکل اقتصاد ایران حل میشود ،زیرا حل مشکل به مدیریت
و درایت ما بستگی دارد ،اما پذیرفتن الزامات گروه ویژه اقدام مالی یک مانع را از سر
راه برمیدارد و سیگنال مثبتی است مبنی بر اینکه ایران تمایل دارد با جامعه جهانی
همکاری کند .یکی از مهمترین دالیل اینکه امروز از سند چشمانداز توسعه عقب
ماندهایم،بستهبودناقتصادماست.
چرا اقتصادمان از همسایه غربی عقب ماند؟
در سال  ۱۹۷۶درآمد سرانه ترکیه بین یکسوم تا یکدوم ایران بود ،این در حالی
است که اکنون دو برابر ایران است.
ً
کره جنوبی نیز در سال  ۱۹۷۶تقریبا نصف درآمد سرانه ما را داشت ،اما امروز جزو
 ۱۲اقتصاد برتر جهان است .دلیل آن بسته بودن اقتصاد ماست .اکنون ایران یک
شرکتدرسطحاستانداردهایبینالمللیندارد،درحالیکهکرهجنوبیشرکتهای
مطرحیدارد.زمانیکهماتلویزیونرنگیپارسالکتریکرادرتهرانتولیدمیکردیم،
آنها تلویزیون سیاه و سفید هم نداشتند ،اما امروز چه شده که به این نقطه
رسیدهاند؟ کرهجنوبی با کرهشمالی زبان مشترک داشته و در یک منطقه جغرافیایی
نیز قرار دارند؛ تنها تفاوت آنها در مدل حکومتی این دو کشور است.
امروزه حتی در ورزش نیز کرهجنوبی پیشتاز است ،زیرا هنگامی که وضعیت
اقتصادی مطلوب باشد ،به رفاه جامعه توجه میشود .الگوی مورد نظر من به
هیچ وجه کرهجنوبی نیست ،اما در مقابل کرهشمالی ،کرهجنوبی است که موفق
شده به مرزهای توسعه یافتگی نزدیک شود .امروزه بهعلت کژفهمیها و کوچک
شدن اقتصاد که سبب شده اشتغال کشورمان آسیب ببیند ،نیروهای متخصص
از کشور خارج میشوند .نهادهای مختلف را بررسی کنید که چند درصد از
فارغالتحصیالندانشگاههایدرجهیککشوردرآنهامشغولبهکارندوچنددرصد
ازفارغالتحصیالندانشگاههایدستهچندمما.
چرا کشورهای غربی تنها به فارغالتحصیالن دانشگاههای درجه یک ما بورسیه
میدهد؟ زیرا به دنبال منافع ملی خودشان هستند .بسته بودن اقتصاد عالوه بر
اینکه تولید ناخالص ملی را کاهش داده ،باعث افزایش فقر شده ،رخوت را در جامعه
گسترش داده ،محدودنگری ایجاد کرده و ...باعث خروج نیروهای کارآمد نیز شده
است .این رویه اکنون قابل مشاهده است .اگر نگرش مدیریت اقتصادی مبتنی بر
منافع ملی باشد ،تعامل با جامعه جهانی را در دستور کار خود قرار میدهد .هنگامی
هم که به سمت رقابت برویم ،نیروی انسانی ما کارآمد میشود.

 116751504با پرداخت 7.497.500.000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود
را به مبلغ  7.500.000.000ریال افزایش داد .سرمایه شرکت از مبلغ 5.000.000.
به 15.000.000.000ریال افزایش یافت و ماده  9اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید
در نتیجه سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه عبارتست از  :فاطمه حسینی
فرید به شماره ملی  0371063469دارنده  1.500.000.000ریال سهم الشرکه  ،علی
ولی به شماره فراگیر  116751504دارنده  7.500.000.000ریال سهم الشرکه و حیدر
الحسینی به شماره فراگیر  99993412دارنده  6.000.000.000ریال سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
()1092085
---------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت آبادگران مهاب پی کویر با مسئولیت محدود به شماره ثبت 15794
و شناسه ملی  14007768910به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 15/09/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس
جدید  :استان قم  ،شهرستان قم  ،بخش مرکزی  ،شهر قم ،محله عطاران  ،خیابان سعدی
 ،خیابان ولیعصر [سعدی  ، ]3پالک  ، 20ساختمان تریتا  ،طبقه دوم  ،واحد  3کد پستی
 3716665769تغییر یافت و ماده سه اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()1092101
---------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت آذران آدلی سبالن با مسئولیت محدود به شماره ثبت  15148و
شناسه ملی  14007119400به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 25/10/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :خانم طاهره جعفری به شماره ملی
 0383854822با پرداخت  2.500.000.000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه
خود را به مبلغ  2.830.000.000ریال افزایش داد -2 .خانم رقیه ملک زاده به شماره
ملی  0386167605با پرداخت  2.500.000.000ریال به صندوق شرکت سهم
الشرکه خود را به مبلغ  2.830.000.000ریال افزایش داد -3 .خانم رقیه ابراهیمی به
شماره ملی  0080756395با پرداخت  2.500.000.000ریال به صندوق شرکت سهم
الشرکه خود را به مبلغ 2.830.000.000ریال افزایش داد -4 .آقای محمد شیخ نژاد به
شماره ملی  1590043537با پرداخت  1.250.000.000ریال به صندوق شرکت سهم
الشرکه خود را به مبلغ  1.415.000.000ریال افزایش داد -5 .آقای امیدعلی شیخ نژاد
به شماره ملی  6369182737با پرداخت  1.250.000.000ریال به صندوق شرکت
سهم الشرکه خود را به مبلغ  1.415.000.000ریال افزایش داد .سرمایه شرکت از
مبلغ  1.320.000.000ریال به مبلغ  11.320.000.000ریال افزایش یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید در نتیجه سهم الشرکه هر یک از شرکاءپس
از افزایش سرمایه عبارتست از  :خانم طاهره جعفری به شماره ملی 0383854822دارنده
 2.830.000.000ریال سهم الشرکه  ،خانم رقیه ملک زاده به شماره ملی
 0386167605دارنده  2.830.000.000ریال سهم الشرکه  ،خانم رقیه ابراهیمی به
شماره ملی  0080756395دارنده  2.830.000.000ریال سهم الشرکه  ،آقای محمد
شیخ نژاد به شماره ملی  1590043537دارنده  1.415.000.000ریال سهم الشرکه
 ،آقای امیدعلی شیخ نژاد به شماره ملی  6369182737دارنده 1.415.000.000
ریال سهم الشرکه  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری قم ()1092102
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سیاوش اکبرپور:بازی با سپاهان مشکوک و تابلو بود

موجنوینقمقهرمانوالیبالجامفجرشد

میخواهند زیر پای فکری را خالی کنند

پیکارهایوالیبالجامفجردرسالنشهدایدروازهریقمباقهرمانیوالیبالیستهای
مستعد و آیندهدار تیم موجنوین قم به کار خود پایان داد.
برپایه این گزارش  ،رقابتهای والیبال جام فجر طبق برنامهریزی هیات والیبال
استان قم ویژه رده سنی نونهاالن و استعدادهای آیندهدار این رده سنی در سالن
شهدای دروازهری مجموعه ورزشی پیامبر اعظم (ص) برگزار شد و با قهرمانی تیم
موجنوینبه پایان رسید.با پایانبازیهای مقدماتی تیمهایشرکت کننده در این دوره
از مسابقات ،چهار تیم کریمه ،موجنوین ،مهر و سبحان موفق به کسب مجوز حضور
در مرحله نیمه نهایی شدند و در بازیهای ضربدری این مرحله تیمهای سبحان و
موجنوین با شکست حریفان خود به دیدار فینال بازیها راه پیدا کردند.
در مرحله نیمه نهایی ابتدا تیمهای کریمه و سبحان به مصاف یکدیگر رفتند که
ی این مرحله تیم موجنوین از سد مهر عبور کرد
سبحان به برتری رسید و در دیگر باز 
تا دیدار فینال این دوره از مسابقات به مناسبت گرامیداشت ایامالله دهه مبارک فجر و
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران یک بازی جذاب و تماشایی باشد که
با برتری موجنوین تمام شد و دیدار ردهبندی را نیز بازندههای این مرحله برگزار کنند.
در مسابقه ردهبندی تیم کریمه با نتیجه دو بر یک از سد مهر گذشت و روی سکوی
سوم ایستاد ،اما در فینال بازیها که چهار دست به طول انجامید ،تیم موجنوین با
حساب سه بر یک موفق به شکست سبحان شد و عنوان قهرمانی این دوره از
رقابتهای والیبال نونهاالن جام فجر را به دست آورد.

حضور والیبالیست نوجوان قم در تیم ملی

والیبالیست نوجوان قم از سوی کادر فنی تیم ملی ایران برای حضور در اردوی
امادهسازی این تیم به منظور شرکت در پیکارهای جهانی 2021دعوت شد.
برپایه این گزارش  ،در حالی که فدراسیون والیبال کشورمان در سال ۲۰۲۱میزبانی
مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان را بر عهده دارد ،استارت تمرینات و برنامههای
آمادهسازی تیم ملی نوجوانان برای حضور در این رویداد بزرگ زده شد و استعدادهای
این رشته به اردو رفتند.
این در حالی است که رقابتهای قهرمانی جهان از دوم تا یازدهم شهریورماه سال
 1400درایرانبرگزارمیشودوبههمینمنظوراردوهایانتخابیتیموالیبالنوجوانان
در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک آغاز شده و سرمربی این تیم ،پس از تست ۱۰۰
بازیکن مستعد این رده سنی ،اکنون  61بازیکن را به اردوی جدید دعوت کرده است.
در حالی که پیش از این چهار اردوی انتخابی برگزار شده و بازیکنان نوجوان مورد
بررسی قرار گرفتهاند ،مسعود آرمات سرمربی تیم ملی  61بازیکن دیگر را در اردوهای
پنجموششمانتخابیمیآزماید،درحالیکهبیننفراتدعوتشدهبهاینمرحلهامیر
ابوالفتحی از استان قم نیز حضور دارد .گروه پنجم شامل ۳۰بازیکن دعوت شده است
که تا  ۲۸بهمنماه تمرین میکنند و پس از آن والیبالستهای حاضر در گروه ششم
تا اول اسفند به اردو میروند تا پس از ششمین اردوی انتخابی تیم ملی نوجوانان،
بهترینهای این رده سنی به اردوهای نهایی آمادهسازی تیم ملی راه پیدا کنند .در
ادامه حضور نوجوانان والیبالیست کشورمان در اردوهای انتخابی تیم ملی ،این بار
امیرحسین ابوالفتحی از والیبالیستهای نوجوان استان قم به اردوی انتخابی دعوت
شده ،در حالی که استان قم بعد از تغییر و تحوالت هیات والیبال ،روند رو به رشدی را در
والیبال پیش گرفته و به نظر میرسد روزهای موفقی در این رشته پیشرو داشته باشد.
در فاصله سه هفته به پایان بازیهای مرحله مقدماتی؛

«فردوس قم» ناامید از صعود و هراسان از سقوط

تیم فوتسال فردوس قم در فاصله سه هفته به پایان بازیهای مرحله مقدماتی فصل
جاری لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور خطر سقوط را احساس میکند.
برپایه این گزارش  ،فردوس قم در دور برگشت مرحله مقدماتی فصل جاری لیگ
برتر فوتسال تا کنون سه بازی انجام داده و تنها یک امتیاز اندوخته ،تیمی که در همین
تعداد بازی از دور رفت مسابقات این فصل پنج امتیاز گرفته بود و حاال فاصله اندکی با
قعر جدول ردهبندی گروه نخست لیگ برتر دارد .نماینده فوتسال قم در هفته نخست
بازیهای دور برگشت به کراپ الوند در خانه حریف باخت ،در قم با وجود ارائه یک
نمایش بسیار خوب مغلوب تجربه گیتیپسند اصفهان شد و در میهمانی تیم اهورا
بهبهانتنبهتساوییکبریکدادتادررتبهپنجمجدولهفتتیمیگروهنخستلیگ
برتر دو امتیاز با تیم ششم و سه امتیاز با تیم هفتم جدول فاصله داشته باشد .فردوس قم
ازسهبازیپیشروتاپایانمرحلهمقدماتیلیگبرتر،یکمسابقهمیزبانتیمصدرنشین
مقاومت البرز است و دو بازی در مهیمانی تیمهای پائینتر از خود یعنی شهید منصوری
قرچکوشهروندساریانجاممیدهد،بنابراینجایگاهنمایندهقمبسیارحساسوالبته
خطرناک است و سقوط این تیم را تهدید میکند .تیم جوان حسین صبوری البته آنقدر
پرانرژی و با انگیزه است که بتواند از سه بازی پیشرو حداکثر امتیاز را برای بقا در لیگ
برتر کسب کند اما نباید به هیچ عنوان رقبا را دست ک م گرفت ،در حالی که بازی سهشنبه
هفته جاری در قم برابر تیم صدرنشین مقاومت البرز برای فردوس اهمیت فوقالعاده
ویژهای دارد و نماینده قم نباید از این بازی دست خالی خارج شود.

بازیکن اسبق تیم فوتبال استقالل گفت:بازی با سپاهان یکی از مشکوک ترین
بازی های یکی دو دهه اخیر فوتبال ایران بود ،بهتر است برخیها از این کارها دست
بکشند وگرنه این بار اسم همه آنها را به هواداران میگویم.
سیاوش اکبرپور در گفتوگو با فارس ،در خصوص عملکرد تیم استقالل مقابل
سپاهان و از دست رفتن صدرنشینی آبی پوشان بعد از این مسابقه صحبتهای
زیر را انجام داد.
* دقیقه 20گفتم استقالل تا صبح گل نمیزند
وی اظهار داشت :باید بپذیریم که استقالل یکی از ضعیفترین بازیهای خود را
انجام داد .من با دوستانم بازی را تماشا میکردم و دقیقه 20بود که به آنها گفتم اگر
استقالل این گونه بازی کند ،تا صبح هم نمیتواند گل بزند .رشید مظاهری فقط
زیر توپ میزد و بازیکنان تیم هرز میدویدند .صادقانه میگویم با اتفاقاتی که در
بازی با نساجی مازندران افتاد ،ذهنیت من نسبت به عشق و عالقه به تیم استقالل
تغییرکرد.
* ما هم غذای هتل را دوست نداشتیم ولی از جیبمان هزینه میکردیم و
غذامیخریدیم
اکبرپور افزود :روز گذشته یک استوری منتشر کردم و در آن نوشتم یا عاشقی
یا کاسبی .اگر بازیکن استقالل عاشق است ،عاشقی کند و اگر قرار است پولش
را بگیرد و کاسب باشد ،حداقل دم از عشق نزند .برایتان مثالی میزنم .زمانی که
ما در استقالل بازی میکردیم ،بارها اتفاق افتاد که برای ما غذایی تهیه کردند که
آن را دوست نداشتیم .این را میتوانید از جواد نکونام ،آندو تیموریان و بقیه بچهها
بپرسید .ما هم بدون این که کسی بفهمد خودمان از بیرون غذا سفارش میدادند و
کسی هم متوجه این موضوع نمیشد .احتیاجی به این مسائل نیست ولی این که
بازیکنان در مورد غذا و این مسائل صحبت کنند زشت است.
*بازیکن چگونه به خودش اجازه میدهد در مورد سرمربی حرف بزند؟
بازیکن اسبق تیم فوتبال استقالل تصریح کرد :اگر من در استقالل تصمیمگیر
بودم ،ریشه بازیکنساالری را در این تیم میزدم .دوره این حرفها و این صحبتها
تمام شده است ،بازیکن باید تمام تمرکزش درون زمین باشد و هر خواستهای دارد
به سرپرست تیم یا سرمربی منتقل کند .این که همگی ائتالف کنند و باال و پایین
یک باشگاه را بگویند ،درست نیست .بازیکن چگونه به خودش اجازه میدهد در
مورد سرمربی تیم صحبت کند ،حتی اگر بدترین سرمربی دنیا درون یک تیم باشد
بازیکن به هیچ عنوان حق ندارد درباره او حرف بزند.
*عامل تمام بدبختیهای استقالل وزیر ورزش است
بازیکن پیشین استقالل خاطرنشان کرد :بدون تعارف میگویم؛ عامل تمام
بدبختیهای استقالل مسعود سلطانیفر است .از سال  87تا  92استقالل با یکی
دو مدیر کار نکرد .بروید و ببینید پرستارهترین تیم یکی دو دهه استقالل مربوط به
چه زمانی بود .در فصل  91-92هفت بازیکن استقالل فیکس تیم ملی بودند ،اما
هرگز به خود اجازه نمیدادند این حرفها را بزنند .آیا بازیکنان فعلی از نکونام و
تیموریانبزرگترهستند؟
ویتاکیدکرد:فردیمثلاحمدسعادتمندبهخاطرحمایتوزارتورزشبازیکنان
را به طبقه بیستم یک هتل برد و هرچه دلش خواست در قرارداد آنها نوشت ،چون
میخواست ساعت  10صبح فردا اسمش در فضای مجازی مطرح شود که بمب

آگهیتاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آسمان بنای محکم اساس درتاریخ 08/11/1399به
شماره ثبت 18199به شناسه ملی 14009761670ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :خدمات
مهندسی ساختمان (طراحی،نظارت واجرا) فقط فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه
ها-فعالیت درقالب عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم (طراحی ونظارت)
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به
مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان قم  ،شهرستان قم  ،بخش مرکزی  ،شهر قم ،محله بکایی
 ،خیابان سعدی  ،خیابان ولیعصر [سعدی ، ]3پالک ، 20ساختمان تریتا  ،طبقه اول  ،واحد
 2کدپستی 3716665773سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ10,000,000
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مهدی شعبانیان وشنوه به شماره ملی
 0370423267دارنده  1000000ریال سهم الشرکه آقای علی محمد اعظمی به شماره
ملی  0381043827دارنده  1000000ریال سهم الشرکه آقای سیدداود برقعی به شماره
ملی  0381151425دارنده  1000000ریال سهم الشرکه آقای مهدی احمدیان به شماره
ملی  0383527430دارنده  1000000ریال سهم الشرکه آقای عباس خاموشی به شماره
ملی  0383594952دارنده  1000000ریال سهم الشرکه آقای مهدی غفوری به شماره
ملی  0383673658دارنده  1000000ریال سهم الشرکه خانم زهراالسادات حسینی
به شماره ملی  0383828554دارنده  1000000ریال سهم الشرکه خانم منیرالسادات
موسی کاظمی به شماره ملی  0384804713دارنده  1000000ریال سهم الشرکه آقای
علی اکبر دا ِرائی به شماره ملی  3960246773دارنده  1000000ریال سهم الشرکه
آقای سیدحسین حسینی به شماره ملی  5859737939دارنده  1000000ریال سهم
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مهدی شعبانیان وشنوه به شماره ملی 0370423267
و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علی محمد اعظمی به شماره
ملی  0381043827و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سیدداود
برقعی به شماره ملی 0381151425و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود
آقای مهدی احمدیان به شماره ملی  0383527430و به سمت رئیس هیئت مدیره به
مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای عباس خاموشی
به شماره ملی  0383594952و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود
آقای مهدی غفوری به شماره ملی  0383673658و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
به مدت نامحدود خانم زهراالسادات حسینی به شماره ملی  0383828554و به سمت
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم منیرالسادات موسی کاظمی به شماره
ملی  0384804713و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علی اکبر
دا ِرائی به شماره ملی 3960246773و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود
آقای سیدحسین حسینی به شماره ملی  5859737939و به سمت عضو اصلی هیئت
مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی

سعادتمند ترکید اما این بمب قلب استقالل را نشانه گرفت .مگر میشود وزیر ورزش
فردی را انتخاب کند که این همه قرارداد افتضاح بسته و حاال باشگاه نمیتواند از
پس مطالبات بازیکنان بربیاید؟ مثل این میماند که وزیر راه قسمتی از راهسازی
کشور را به یک ماشینفروش بدهد .آیا به نظر شما این کار شدنی است؟
*مدیرانی را برای استقالل انتخاب کردند که االن جواب سازمان بازرسی
رامیدهند
مهاجم اسبق آبی پوشان یادآور شد :یکی از این اعضای هیأت مدیره را معرفی
کنید که با سیستم فوتبال آشنایی داشته باشد .آیا یک نفر از آنها بلد است به بازیکن
روحیه بدهد؟ من از شما میپرسم وقتی مهدی ترابی به پرسپولیس رفته مجوزش را
چه کسی صادر کرده است؟ آیا غیر از این است که مدیران پرسپولیس از وزارت برای
رقم قرارداد وی استعالم گرفتهاند؟ چطور زمانی که سعادتمند قراردادها را میبست
یکی از او سؤال نکرد رقم این قراردادها را چگونه میخواهی پرداخت کنی؟ اینها
همه درد است که در گلوی استقالل گیر کرده .در این سالها مدیران باشگاه
بزرگترین خیانت را به استقالل کردند ،نمونهاش رضا افتخاری که همان زمان در
آکادمی سرمربی جوانان بودم .یک روز به دفتر او رفتم و گفتم آقای افتخاری یک
عده در حال جعل کردن قراردادهای باشگاه هستند ،اما او به جای آنکه حرف من را
بپذیرد ،بیتفاوت نشان داد و همین آقا االن مشغول پاسخگویی به سازمان بازرسی
ونهادهایمختلفاست.
*از فحاشی یک مشت بچه در فضای مجازی هراسی ندارم
مهاجم اسبق استقالل تصریح کرد :زمانی که این حرفها را میزدم یک مشت
ً
بچه هوادارنما در فضای مجازی حمله کرده و فحش میدادند .مثال گفتم شفر
مربی خوبی است اما اینقدر او را بزرگ نکنید ،اما باز هم توهین کردند .آخرش چه
شد؟ همین امسال هم احمد سعادتمند بزرگترین خیانت را به استقالل کرد و رقم
قرارداد بازیکنان را چند برابر کرد .آن افرادی که در فضای مجازی فحش میدهند
وجودش را دارند در چشم من نگاه کنند تا ببینم جرأتشان چقدر است .این عده از
افراد پولکی هستند و پشت پرده خط میگیرند تا استقالل را بزنند .من و امثال من
بچه نیستیم و با این همه سال بازی برای استقالل همه چیز را خوب میفهمیم .یک
سری مسائل به بازیکنان ربط دارد و یک سری هم به مربی .استقالل خوب نبود و
کادر فنی هم در این نتیجه و ضعیف بازی کردن تیم مقصر است ،اما چرا باید یک
سری مسائل پشت پرده باقی بماند و هواداران از آن خبر نداشته باشند؟ از هیچ
کسی نمیترسم و حرفهایم را میزنم تا استقالل درست شود.
* هوادار ،فاتحه تیمی که بازیکن را بیشتر از مربی دوست دارد بخواند
اکبرپور به فارس افزود :بعد از بازی با پرسپولیس گفتم عارف غالمی خوب دفاع
نمیکند و او مشکل ایستادن دارد و اصول اصلی دفاع کردن را بلد نیست .سیاوش
ً
یزدانی اصال تمرکز بازی ندارد و معلوم نیست حواسش کجاست .به نظر میرسد
تمرکز این دوستان روی مسائل دیگری است تا فوتبال .چطور میشود با چند
تعویض و حضور برخی بازیکن بی ادعا و جوان شرایط استقالل عوض میشود.
من نمیخواهم زیاد در مورد بازیکنان حرف بزنم و روحیه آنها را خراب کنم ،اما باز
هم میگویند اگر جای فکری بودم ،چند بازیکن این تیم را بیرون میکردم .من
استقاللی هستم و وظیفهام حمایت از سرمربی و بازیکنانی است که جانشان را
برای این تیم میدهند ،اما نه این که یک عده هر کاری که دلشان میخواهد انجام
بدهند.
زمانی که قلعه نویی در استقالل حضور داشت برایش فرقی نمیکرد ،کدام
بازیکن نام بزرگتری دارد .مردم پشت قلعه نویی بودند و او هم بهترین تصمیمات را
میگرفت .از مجیدی گرفته تا جواد نکونام با 110بازی ملی همه تابع سرمربی تیم
بودند ،اما هوادار پشت محمود فکری نیست و بازیکن را بیشتر از سرمربی دوست
دارد .یادتان باشد هواداری که بازیکن تیم را بیشتر از سرمربی تیم دوست داشته
باشد باید فاتحه تیم را بخواند ،چون آن بازیکن هر کاری که دلش بخواهد انجام
میدهد و در مورد هر چیزی که به او مربوط نیست نظر میدهد.
* با عنایتی در استقالل شعبده بازی می کردیم،اگر اینستاگرام آن زمان
بود 3میلیون فالوور داشتم
وی تصریح کرد :هفته گذشته وقتی آن مصاحبه را کردم ،به صفحه من حمله
ً
کردند و گفتند تو به استیل آذین رفتی ،اما به یک عده از آنها میگویم شما اصال
یادتاننمیآیدسیاوشاکبرپورکیست.برویدببینیددرمهمترینسالهایقهرمانی
استقالل دقایق حضورم در زمین چه بود .چند گل زدم و چند پاس گل دادم.
هواداران استقالل االن فقط مهدی قائدی را به یاد میآورند که اتفاقا از نظر من
او بهترین فوتبالیست ایران است .چون نه زیاد در دنیای مجازی است و نه حاشیه
زیادی دارد ،اما یادشان نمیآید من فقط در یک فصل در استقالل  15گل زدم و 10

و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می
باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و
صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری قم ()1092105
-----------------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهیتغییراتشرکتصباارتباطقمبامسئولیتمحدودبهشمارهثبت 4353وشناسهملی
 10860991501به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1399
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :ماده دو اساسنامه موضوع فعالیت شرکت اصالح و موارد ذیل به
آن اضافه گردید :مطالعه و طراحی و مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و
نگهداریوتولیدوساختوپشتیبانیدرزمینهتجهیزاترایانهایوسیستمهایالکترونیکی
ومخابراتیواتوماسیونصنعتیوتجهیزاتمهندسیپزشکیرایانهایوتجهیزاتابزاردقیق
رایانهای خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستمهای
رایانهایوالکترونیکیتامیننیرویانسانیمتخصصانجامخدماتاجرائیوعملیاتیوفنی
و مهندسی و ایجاد و احداث کارخانه برای تولید کامپیوتر در زمینه موضوع فعالیت شرکت
نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانهای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و
دوربینهایمداربستهوسیستمهایرایانهایوتجهیزاتماهوارهایوسیستمهایارتباطی
و برنامه نویسی و طراحی صفحات اینترنتی و تولید نرم افزار غیر فرهنگی و سویچینگ و
آنتنها و کابلهای ارتباطی مربوطه شرکت در نمایشگاههای رایانه ای داخلی و خارجی
شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت تهیه و
تامین تجهیزات و قطعات یدکی رایانهای و الکترونیکی و مخابراتی اخذ و اعطای نمایندگی از
شرکتهایرایانهایداخلیوخارجیقطعاتایجادشعبودفاترنمایندگیدرزمینهموضوع
فعالیتشرکتدرداخلوخارجازکشورانعقادقراردادهایهمکاریومشارکتباشرکتهای
داخلی و خارجی و اشخاص حقیقی و حقوقی فروش خدمات مهندسی در زمینه رایانهای
تهیه و تامین قطعات و اقالم و ملزومات و مواد مصرفی در زمینه رایانه اجرای طرحهای جامع
فن آوری اطالعات شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی تحلیل و
طراحیوتولیدوپشتیبانینرمافزارهایجامعکاربردیوانجامخدماتمشاورهدرزمینههای
فناوریاطالعاتمشاورهوطراحیواجرایسیستمهایرایانهوپیادهسازیشبکههاینوین
رایانهای و تجهیزات جانبی رایانهای طراحی و تولید و اجرای سیستمهای امنیت شبکه و
ارائه خدمات تخصصی در رابطه با شبکههای مبتنی بر فیبر نوری و شبکههای بیسیم و راه
حلهای ارتباط با اینترنت جهت سازمانها مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی تولید
کننده نرم افزار و سخت افزار دریافت وام و تسهیالت مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی
در زمینه موضوع فعالیت شرکت انجام پروژههای انفورماتیکی و فن آوری اطالعات تعمیر و
نگهداری ماشین آالت صنعتی رایانهای و پزشکی رایانهای و طراحی و اجرا و پشتیبانی شبکه
داده ها  -انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم از دستگاه مربوطه -ثبت موضوع
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک

پاس گل دادم .در همان سال رضا عنایتی با 22گل آقای گل شد .کاری که ما دو نفر
در آن سال کردیم ،شعبدهبازی بود اما یک مشت بچه که توهین میکنند نمیدانند
ما که بودیم و چگونه در این تیم بازی کردیم .اگر آن زمان اینستاگرام بود حداقل 3
میلیونفالوورداشتم.
* بازیکن استقالل نباید حواسش به کار سیاسی باشد
اکبرپور خاطرنشان کرد :هوادار به جای آنکه طرفدار یک بازیکن باشد باید به فکر
تیماستقاللباشد.بازیکندرمواردسیاسیواینگونهمسائلحرفبزند.اگرکسی
میخواهد این کارها را انجام بدهد ،شغلش را عوض کند .یک سری از پیشکسوتان
استقالل از توهین شنیدن هراس دارند اما من به آنها میگویم؛ آنهایی که فحش
ً
میدهند اصال شما را یادشان نمیآید .یک عده از پیشکسوتان فقط به به و چهچه
میکنند اما من نمیتوانم از این کارها انجام دهم .تأکید میکنم بزرگترین مشکل
استقاللاینستاگرام،فضایمجازیوفنپیجهایطرفداربازیکناست.
*آقایان فن پیج هواداری دست از سر استقالل بردارید
وی ادامه داد:طرف با یک خط موبایل 5صفحه درست میکند و فحش میدهد.
من همه اینها را میدانم و آنهایی که این کارها را انجام میدهند بدانند تیرشان به
سنگ میخورد .این آدمهای به اصطالح هوادار که دشمن استقالل هستند بروند
ببینند یک قرارداد  2میلیاردی در ماه چه حقوقی برای بازیکن میشود .یعنی یک
بازیکن فوتبال در یک سال حدودا ماهی 200میلیون تومان حقوق میگیرد ،کدام
کارگر چنین درآمدی دارد؟ اگر یک بازیکن در یک سال  8میلیارد بگیرد ،حقوق
ماهیانهاش حدود 500میلیون تومان است .یک حساب و کتاب ساده انجام بدهید
همه این چیزها را میفهمید .بازیکن استقالل به اندازه پولی که میگیرد باید تالش
کند نه این که مدام به فکر فضای مجازی و فنپیجبازی باشد .آقایان فنپیج بازیکن
دست از سر استقالل بردارید.
*برخی از بازیکنان استقالل در فضای مجازی هزینه میکنند
بازیکن اسبق تیم فوتبال استقالل اظهار داشت :برخی بازیکنان درون تیم در
فضای مجازی هزینه میکنند تا از آنها خوب بنویسند یا دیگران را تخریب کنند .این
پولها حالل نیست .آقای بازیکن که از این پولها هزینه میکنی ،برو ببین شاهرخ
بیانی و ورمزیار چگونه بازیکن بزرگی شدند .خودتان را با این نفرات قیاس نکنید.
بروید یک بار ببینید عکس تیمی سالی که استقالل قهرمان آسیا شد چگونه است.
هر نفر لباس یک تیم را به تن داشت .یکی لباس بانک ملی به تنش بود و یکی لباس
بانک تجارت ،آنها عشق داشتند .من خودم را نمیتوانم با هیچ کدام از آن نفرات
قیاس کنم .قرارداد آنها به اندازه پول یک موتورسیکلت بود و قهرمانی آسیا آوردند.
*یک عده به دنبال خالی کردن زیر پای سرمربی هستند
وی تأکید کرد :بازیکن فعلی استقالل به دنبال فالوور است و نه گلزنی و موفقیت
تیم .مهدی قائدی را از صمیم قلب دوست دارم چون وقتی که متوجه شد به حاشیه
میرود همه چیز را کنار گذاشت .خوشبختانه نه جیرهخور هستم و نه احتیاجی به
پول این و آن دارم ولی این بازیکنان بدانند حواس ما به همه چیز هست.یکسری
از بازیکنان در بازی با سپاهان علنا در زمین راه میرفتند .آنها فکر میکنند ما این
مسائلرانمیفهمیم؟آقاییکهبهفکرخالیکردنزیرپایسرمربیهستیماازاین
مسائل زیاد دیده ایم ولی هرگز شرفمان را به این کارها نفروختیم.
*بازی با سپاهان مشکوک و بودار بود،برخیها تابلو بازی کردند
بازی با سپاهان یکی از مشکوک ترین بازی های یکی دو دهه فوتبال ایران بود.
برخی چیزها کامال مشخص است .بهتر است دست بکشید و از این کارها نکنید
وگرنه این بار اسم همه شما را به هواداران میگویم .بازی به این تابلویی و به قول
بچهها بودار کردید ولی کسی که در زمین فوتبال بازی کرده باشد این مسائل را
خوبمیفهمد.
*یکعدهخجالتبکشندوگرنهحرفهاییمیزنمآبرویشاندرفوتبالبرود
اکبرپور در پاسخ به این سوال که آیا واقعا عملکرد بازیکنانم مشکوک بود یا
من سیاوش اکبرپور در زمین فوتبال بازی کرده و عرض و طول آن را
خیر گفتِ :
حفظ هستم.من مربیگری کردهام و خیلی راحت میفهمم یک عده توی کار تیم
میگذارند.کاری دارد؟ بروید بازی را دوباره ببینید .مگر همین هواداران نمیگویند
اینبازیکنانهمانبازیکنانزماناستراماچونیهستند.اصالکادرفنیمقصر،پس
خالقیت بازیکن چه میشود؟چرا در این بازی خالقیت نشان ندادید؟ چرا به این
تابلویی روی گلها مقصر بودید؟ استقالل تیمی است که اینگونه گل بخورد؟ یک
عده باید خجالت بکشند .من االن این حرفها را سر بسته گفتم ولی به خدا قسم
حرفهاییمیزنمکهبرخیازاینبازیکنانسرشانرادراینفوتبالباالنکنند.برای
من اکبرپور زشت است کسی که کنارم نشسته و بازی را تماشا میکند بگوید این
ِ
بازیکنانیکمدلیهستند!

استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()1092110
-----------------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت صبا ارتباط قم با مسئولیت محدود به شماره ثبت  4353و شناسه
ملی10860991501
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  20/10/1399تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :
آقایسیدکاظمسعیدرضویبهشمارهفراگیر95098760باپرداخت2.998.000.000
ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ  2.999.900.000ریال افزایش داد.
سرمایه شرکت از مبلغ  2.000.000ریال به  3.000.000.000ریال افزایش یافت
و ماده چهاراساسنامه به شرح فوق اصالح گردید در نتیجه سهم الشرکه هر یک ازشرکاء
پس از افزایش سرمایه عبارتست از  :سید کاظم سعید رضوی بشماره فراگیر95098760
دارنده 2.999.900.000ریال سهم الشرکه و محمد رضا محققی بشماره ملی
 5020104922دارنده  100.000ریال سهم الشرکه .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
()1092111( )1092111
-----------------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت تهذیب تجارت ظهور دیار با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 16309و شناسه ملی  14008217165به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ 08/11/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس
جدید  :استان قم  ،شهرستان قم  ،بخش مرکزی  ،شهر قم ،محله چهل درخت(جواداالئمه)
 ،کوچه قدس ( 7انصاری)  ،کوچه جواداالئمه  ، 10پالک  ، 10طبقه منفی  1کد پستی
 3713989484تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()1095556
-----------------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهیتغییراتشرکتتهذیبتجارتظهوردیاربامسئولیتمحدودبهشمارهثبت16309
و شناسه ملی  14008217165به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 10/06/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس جدید
 :استان قم  ،شهرستان قم  ،بخش مرکزی  ،شهر قم ،محله ایستگاه  ،کوچه امام خمینی57
(نوربخش )  ،بن بست ، 7پالک  ، 59-طبقه همکف کد پستی 3718677175تغییر یافت
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()1092071

سیاسی7

 شماره 5218ت و سوم 
سهشنبه -بیستوهشتم بهمن ماه  -1399سال بیس 

سخنگوی وزارت امور خارجه :

تعهدات طرفهای برجامی انجام نشود ،اجرای پروتکل الحاقی متوقف می شود

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :اگر طرف مقابل به تعهداتش تا هفته اول
اسفند اجرا نکنند ،دولت موظف به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است.
این اقدام به معنای توقف نظارتهای فراپادمانی است .در واقع ایران عضو پادمان و
ل الحاقی متوقف میشود.
انپیتی است ولی پروتک 
بزاده» پیش از ظهر دیروز در نشست خبری با اصحاب درباره
«سعید خطی 
ضرباالجل سوم اسفند براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی افزود :مسائل فنی
باید از سازمان انرژی اتمی پرسیده شود ولی اگر طرف مقابل به تعهداتش در آن روز
اجرا نکنند ،دولت موظف به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه یادآورشد :این اقدام به معنای توقف نظارتهای
فراپادمانی است و به معنی پایان تمامی نظارتها نیست .در واقع ایران عضو پادمان و
ل الحاقی متوقف میشود.
انپیتی است ولی پروتک 
وی با بیان اینکه همکاری با آژانس ادامه مییابد ،عنوان کرد :تمامی این اقدامات
برگشتپذیرهستندبهشرطیکهطرفهایمقابلبهتعهداتخودپایبندباشند.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه درباره اظهارات
اخیر وزیر اطالعات هم گفت :موضع ایران تغییر نکرده و مبتنی بر صلحآمیز بودن
فعالیتهای هستهای است .فتوای رهبری درباره حرمت سالحهای کشتار جمعی
و هستهای باقی است.
خطیب زاده با اشاره به تحوالت سیاست خارجی در یک هفته اخیر گفت :روز
دوشنبه  ۲۰بهمن ،نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن با ظریف ،خاجی
و عراقچی دیدار کرد .رایزنیهای خوبی درباره حل بحران یمن انجام شد و امیدواریم
این سفر تاثیر مثبتی بر حل این بحران داشته باشد.
وی ادامه داد :روز سهشنبه هم دیدار رئیسجمهور با سفرای مقیم در تهران انجام
شد .همان روز احضار سفیر بلژیک را داشتیم که مدیرکل وزارت امور خارجه نسبت

به رفتار غیرقانونی دادگاه بلژیک اعتراض کرد .در سالگرد پیروزی انقالب هم تمامی
نمایندگیهای ایران سالگرد این پیروزی را برگزار کردند.
این دیپلمات ارشد کشورها سفر هفته گذشته رییس دستگاه قضا به عراق را جزو
سفرهای موفق ارزیابی کرد و افزود :در حوزه پرونده سردار سلیمانی ،روابط قضایی
و سیاسی و مناسبات کنسولی پیگیریهایی انجام شد که میتواند به مناسبات دو
کشور کمک کند .در روزهای اخیر نماینده ایران هم به سوریه سفر کرد و با بشار اسد
دیدار کرد.
آژانس مسئولیت حقوقی و قطعی نسبت به حفظ محرمانگی اسناد دارد
بزاده درباره نامه اخیر نمایندگی ایران در آژانس تصریح کرد :این اولین نامه
خطی 
ما نیست و انشاالله آخرین نامه ما باشد .درباره همکاری با آژانس نهایت همکاری
را داشتیم اما در گذشته شاهد درز اطالعات بودیم .آژانس مسئولیت حقوقی و
قطعی نسبت به حفظ محرمانگی اسناد دارد .این اسناد ذاتا محرمانه هستند وگرنه
فعالیتهای ایران شفاف است .متاسفیم سهلانگاریهای جدی رخ داده است .این
نامه برای یادآوری مسئولیتهای آژانس بود.
وی درباره توییت روز گذشته وزیر امور خارجه آمریکا درباره برجام مبنی بر
دیپلماسیاصولیخاطرنشانکرد:آمریکامتاسفانههمچنانبررویهغلطدولتقبلی
عمل میکند .آنچه امروز رخ میدهد با قبل از  ۲۰ژانویه تفاوتی نکرده است؛ همان
فشار حداکثری و جنایت بر ملت با همان رویکرد ادامه داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :اکنون که با شما صحبت میکنم ،آمریکا فرقی
با دوران ترامپ درخصوص تحریمها نکرده است و این میتواند موجب شرم کسانی
باشد که کارزار انتخاباتی خود را مبنی بر فاصله گرفتن از ترامپ پایه گذاشته بودند.
اگر دیپلماسی اصالح مسیر غلط باشد ایران مطابق آنچه گفته پاسخ مناسب را به این
اصالح سیاستها خواهد داد.
بزاده درباره مواضع اخیر آمریکا درباره یمن و سفر اخیر نماینده دبیرکل
خطی 
سازمان ملل در امور یمن عنوان کرد :سفر اخیر نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد
از قبل برنامه ریزی شده بود که از قضا ،به خاطر کرونا یکی دو بار عقب افتاده بود.
ویاضافهکرد:ایراندربارهمسائلمنطقهایباکشورهایمنطقهایرایزنیمیکند
البته سازمان ملل به عنوان تسهیلکننده کار جایگاه خاص خود را دارد.
رییس مجلس از تالشهای وزارت خارجه در سفر به روسیه اطالع دارد
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات روز گذشته سخنگوی هیات رئیسه
مجلس مبنی بر عدم هماهنگی وزارت خارجه در سفر رییس مجلس به روسیه و عدم
دیدارقالیبافباپوتینگفت:اینسخندرستنیستواحتماالایشاناطالعدقیقی
از مسائل ندارند .آقای قالیباف میدانند وزارت خارجه در چه ابعاد و سطحی برای این
سفر هماهنگیهایی داشته است .خوب نیست از این تریبون سخنانی گفته شود که
درست نیست .رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه افزود:
مصالح ملی اجازه ورود بیشتر را نمیدهد ولی این به معنای درستی آن اظهار نیست.
اگر فکر میکنند سوال را به صحن ببرند تا جزییات در صحن مطرح شود.
بزاده درباره شایعه دستگیری یک دیپلمات ایرانی در ترکیه اظهار داشت:
خطی 
هیچ کارمند کنسولگری ایران بازداشت نشده است و نمی تواند چنین اتفاقی بیفتد
چون خالف رویه هاست .وی اضافه کرد :یکی از اتباع ایران هنگام ورود به ترکیه
بازداشت شده است و ما با دولت ترکیه در این زمینه در تماس هستیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال ایرنا درباره بیانیه اخیر سه کشور
اروپایی تصریح کرد :سه کشور اروپایی راه سادهتری دارند که به تنشها پایان دهند و
آن ،این است که به تعهدات برجامی خود برگردند .این راه سادهتر از راه کنونیشان
است .برجام در شرایط حساسی است و این تنشآفرینیها کمک نمیکند.
اورانیوم فلزی راه رسیدن به سوخت پیشرفته هستهای است
ایندیپلماتارشددربارهپروژهاورانیومفلزیخاطرنشانکرد:ایراندرحوزهتحقیق
و توسعه دانش هستهای این مسئله را در مدنظر قرار داد ولی در برجام متوقف کرده
بود .سوخت پیشرفته هستهای اکنون در بسیاری از راکتورها استفاده میشود امروز

هم جزو ترندهای صنعت صلحآمیز هستهای است .اورانیوم فلزی راه رسیدن به این
سوخت پیشرفته است .ایران کاری جزو تحقیق و توسعه برای سوخت راکتور تهران
انجام نداده است .بهتر است اروپا و آمریکا به تعهداتشان بازگشته تا ایران به تهداتش
عملکند.
بزاده در پاسخ به سوال دیگر ایرنا درباره حمله ارتش ترکیه به شمال عراق هم
خطی 
ابراز داشت :حاکمیت و تمامیت ارضی عراق باید توسط کشورهای منطقه به رسمیت
شناخته شود و احترام میان کشورها حفظ شود .اتفاقات بدی هم در مورد ترکیه رخ
داده که محکوم است و منطقه این حد از خشونت را نمیتواند تحمل کند.
دولت کنونی آمریکا هم شریک نقض دولت قبلی در برجام است
وی در این سوال ایرنا درباره تالش قطر برای احیای برجام میان ایران و آمریکا هم
بیان کرد :از این کمکها استقبال میکنیم .قطر میان دوستان و همکاران منطقهای
ایران قرار دارد .رایزنیهای نزدیکی میان ایران و قطر در سطوح مختلف در جریان
بوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه از هر کمکی برای کاهش تنشها
استقبال میکنیم ولی اجرای تعهدات آمریکا نیازمند پیام بردن نیست ،یادآور شد:
اینکشوربهراحتیمیتوانداینکاررابکند.تاسفاینجاستکهدولتکنونیشریک
نقض دولت قبلی در نقض تعهدات شده است که این مسیر سازندهای نیست و باید
متوقفشود.
بزاده درباره خسارت وارد شده به ایران در پی آتش سوزی در مرزهای ایران و
خطی 
افغانستان عنوان کرد :اتفاق روزهای گذشته در افغانستان به گونهای بوده که در ایران
رخ داده است .بالفاصله با دستور رییس جمهوری تصمیم گرفته شد تا مرزهای ایران
باز شود .اگر این کار صورت نمیگرفت خسارتها چند برابر میشد.
وی با اشاره به ارسال سریع کمکها به منطقه گفت :گزارشی درباره خسارت
انسانیاتباعایرانینداریم.جایشکرداردباهمکاریدوستانافغانستانیباکمترین
خسارتها این آتشسوزی مهار شد.
رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه درباره لغو روادید میان
ایران و عراق گفت :بعد از سفر نخستوزیر عراق به ایران توافقی صورت گرفت که بر
اساس آن روادید رایگان شود .موضوع حذف روادید هم از موضوعات مذاکراتی میان
دو طرف است.
بزاده درباره فروش نفت ایران از سوی آمریکا در پی توقیف نفتکشهای
خطی 
ایرانی اظهار داشت :آن نفت فروخته شده بود و آمریکا نفت کشور دیگری را گرفته
بود .اما این راهزنی آمریکا در آبهای بینالمللی بود که برای این کشور موجب
شرمساریاست.
وی اضافه کرد :آنچه در مورد یک نفتکش دیگر گفته میشود ،این نفت برای دولت
ایران نیست بلکه برای بخش خصوصی است که این هم راهزنی است ولی این اتفاق
در دولت بایدن است که قرار بود که مسیر غلط گذشته را جبران کند .باید راهی
اندیشید که هر کسی به هر دلیلی نتواند راهزنی انجام دهد.
تست کرونا آقای ظریف منفی بوده است
سخنگویوزارتامورخارجهدربارهکسالتروزیکشنبهظریفهمتصریحکرد:وزیر
امور خارجه کسالتی داشت که موجب نگرانی شده بود ولی تست دیروز و امروزشان
منفی اعالم شده بود و ایشان کرونا ندارند ولی آن کسالت را از ناحیه دیگر باید پیگیری
کنند.
خطیب زاده درباره اظهارات اخیر نخستوزیر انگلیس خاطرنشان کرد :هیچ
کشوری در دنیا نیست که درباره مصالح ملی و امنیت ملی خود مصالحه کند .ایران
به عنوان کنشگر شناخته شده در صحنه بینالمللی در مورد منافع ملی خود با کسی
مصالحه نمیکند .برنامه موشکی ایران دفاعی و تدافعی است .برجام برای حل و
فصلبحرانساختگیدرمسیرپیگیریاست.
وی درباره وضعیت کارکنان شرکت رنو در فرانسه ابراز داشت  :موضوع در دست
پیگیری است و سفارت ما در این خصوص فعال است.

عضو شورای وحدت به شورای ائتالف:

اصطالح پدرخواندگی نخ نما شده است

«احمد کریمی اصفهانی» ،عضو جبهه پیروان خط امام بر
این باور است که باید تالش کرد در شرایط مشارکت حداکثری
به گزینه مطلوب رسید اما اگر هم مشارکت محدود و حداقلی
رخ داد هم باید به گزینه مطلوب دست پیدا کنیم.
در حالی که بسیاری از سیاسیون بر بحث مشارکت
حداکثری مردم در انتخابات سال آینده تاکید کرده و آن را
پشتوانه مردمی برای جمهوریت نظام میدانند اما در عین
حال با مشاهده تجربه مشارکت حداقلی انتخابات مجلس
 ،۹۸نگراناند این مسئله در انتخابات سال آینده تکرار شود
از این رو چهرههایی چون «احمد کریمی اصفهانی» ،عضو
جبهه پیروان خط امام بر این باورند که باید تالش کرد در
شرایط مشارکت حداکثری به گزینه مطلوب رسید اما اگر هم
مشارکت محدود و حداقلی رخ داد هم باید به گزینه مطلوب
دستپیداکنیم.
وی میگوید که با شعار نمیتوان مردم را به صحنه آورد در
واقع فردی که برای ریاست جمهوری میآید باید در ابتدا
اعتماد مردم را به خود جلب کند تا مردم بدانند سخنانی که
از سوی آن کاندیدا مطرح میشود قابل پیاده شدن است
در واقع آن زمان است که میتوان شاهد مشارکت حداکثری
باشیم.
این چهره سیاسی اصولگرا به تالش اصولگرایان برای
مشارکت حداکثری اشاره میکند و میگوید «اصولگرایان
هنوز به مرحله وحدت و یکدست شدن نرسیدهاند اما
تالشهایشان در این راستا ادامه دارد».
مشروح مصاحبه خبرگزاری خبرآنالین با احمد کریمی
اصفهانی،فعالسیاسیاصولگرارامیخوانید:
*آقای کریمی اصفهانی! شما با مشارکت محدود برای
انتخاب مطلوب موافقید یا مشارکت حداکثری اصل بر
دیگرمسائلاست؟
مسلما آنچه که نظر رهبری است حضور حداکثری برای
صحنه بینالمللی است چراکه برای کشور ما خوب است
منتهیمسئلهایناستکهوضعیتجامعهماآنقدربهمریخته
است که باید به داخل هم توجه کرد به بیانی دیگر به همان
نسبتی که به سیاست خارجی اهمیت میدهیم از نظر نگاه

به داخل هم باید گفت که باالخره کسی باید توان جمع کردن
این دو با یکدیگر را داشته باشد.
مشارکتحداکثریبایدباگزینهمطلوبهمراهباشد
ما در نظام از ابتدای انقالب تاکنون ،رئیسجمهوری
نداشتهایم که به فکر مردم باشد صرفا شعار مردم را دادند
یا به جای اینکه نگاه به داخل ،به صورت مطلق ،به خارج
چشم دوختند اما متاسفانه مشکالت داخل را حل نکردند.
این مسئله مهمی است که در پاسخ به سوال فوق ،بر سر دو
راهیقرارمیگیریممبنیبراینکهبگوییممشارکتحداکثری
منتهی با گزینه مطلوب همراه باشد .در مورد مشارکت محدود
برای انتخاب مطلوب نیز ،باید کسی باشد که دو جنبه را
پوشش دهد بدین معنا که هم حضور بینالمللیمان را با
حضور حداکثری پوشش دهد و قابل قبول باشد و هم اینکه
داخل را بتواند مدیریت کند که این بهترین گزینه است اما اگر
نرسیدیم نمیدانم کدامیک را اولویت اول قرار بدهیم.
ممکن است در مشارکت محدود به گزینه مطلوب
برسیم
*یعنی قائل به این هستید که ممکن است در مشارکت
محدود،بهدنبالگزینهمطلوبباشید؟
بله .ممکن است این شرایط رخ دهد.
*از نظر شما راهکار افزایش مشارکت و تکرار نشدن
تجربهانتخاباتاسفند ۹۸چیست؟
در حال حاضر نمیتوان با شعار رو به جلو حرکت کرد و مردم
را به صحنه آورد .اتفاقا باید فردی بیاید که قبل از هر چیز،
توانمندیهایش مورد ارزیابی قرار گرفته باشد ،کارنامه قابل
قبولی هم داشته باشد مهمتر از همه اینکه آن فرد ،برنامه
علمی خوب و قابل قبولی داشته باشد از این رو وقتی میآید
ِ
مردمامیدوارشوند.درحالیکهاالن،مردمتقریباناامیدشدند
و اعتماد آنها نسبت به مسئوالن ،تا حدود زیادی کاهش پیدا
کرده است .به بیانی دیگر افرادی آمدند و رفتند و به شعارها و
وعدههایی که داده عمل نکردهاند.
کاندیداها اول باید اعتماد مردم را جلب کنند
بحث اصلی بنده این است که فردی که برای کاندیداتوری
ریاست جمهوری میآید باید در ابتدا اعتماد مردم را به خود
جلب کند تا مردم بدانند سخنانی که از سوی آن کاندیدا
مطرح میشود قابل پیاده شدن است در واقع آن زمان است
که میتوان شاهد مشارکت حداکثری باشیم بنابراین اگر
به این مرحله برسیم روشن است که چنین فرد توانمندی
میتواند مشکالت و معضالت داخلی را حل کند.
*نگاه اصولگرایان به کاندیدای ریاست جمهوری را به
ویژهدراینشرایطچطورمیبینید؟
زمانی که مصدق به دنبال گرفتن صنعت نفت از انگلیس
بود و میخواست آن را به آمریکا بدهد دو تفکر داشت مبنی
براینکه قبول نداشت که داخل میتواند معضالتش را حل
کند بعدها هم دچار اشتباه استراتژیکی شد مبنی بر اینکه
میگفتملتنجیبآمریکا.اصالچنینچیزیوجودنداشت
بنابراین این تفکر هنوز هست هرچند ممکن است با شکل و
رنگ و لعاب دیگری باشد .در نتیجه اگر کسی بخواهد با نگاه
به خارج روی کار بیاید و اعتماد به داخل نداشته باشد و به
بیانی بر این باور نباشد که داخل میتواند مشکالت را حل

کند طبیعی است که همین روندی که تاکنون وجود داشته
ادامه خواهد داشت .از این رو باید به گونهای عمل کنیم که در
هر دو نگاه موفق باشیم.
نگاه به داخل در عین نگاه به خارج مشکالت را حل میکند
ما در همه زمینهها در داخل بسیار موفق بودیم این اعتراف
ما نیست بلکه بیگانگان معترفند از این رو اگر بتوانیم چنین
اعتمادی را جلب کنیم و نگاهمان را از خارج به داخل معطوف
کنیم طبیعی است که بسیاری از مشکالت حل میشود .در
حال حاضر  ۸۰درصد از تحریمهای ما ناشی از مشکالت و
معضالت داخلی است و تنها  ۲۰درصد آن مربوط به خارج
است .به بیانی دیگر اگر موانع این  ۸۰درصد را حل کنیم به
راحتی می توانیم این ۲۰درصد را هم برطرف کنیم.
*نگاه به خارج چطور؟
در واقع فردی که میآید باید در عین نگاه به داخل به خارج
هم توجه کند .به هر حال ما در ابتدای کار دولت موقت هم
برخی می گفتند که اسالم نمی تواند اما در این مدت ۴۰سال
متوجه شدیم اگر چیزی نجات دهنده ملت ها باشد می تواند
در زمینه های دیگر هم نجات دهنده باشد به بیانی دیگر اگر
ما در مرز اسالم حرکت کنیم همه مشکالت حل می شود در
مقابل ،زمانی که خارج از مرز اسالم حرکت کردیم با مشکالت
و معضالت مواجه شدیم.
کاندیداهایریاستجمهوریشعارهایغیرعملی
ندهند
* مردم چگونه میتوانند تشخیص دهند برنامههای
کاندیداها شعاری است یا قابل اجرایی شدن است؟
به هر حال هر قوه ای برای خود یک سری اختیاراتی دارد به
عنوان مثال قوه مجریه نمی تواند در امور قوه قضاییه دخالت
کند از این رو فردی که به عنوان کاندیدا می آید نمی تواند
بگوید خارج از اختیارات قوه مجریه ،یک سری اقدامات را
انجام می داد یا قوه مجریه نمی تواند قانونگذاری کند و به
جای قوه مقننه عمل کند .کاندیداها نباید شعارهایی خارج
از اختیارات قوه مجریه سر بدهند بلکه باید بگویند قوانین را به
خوبی اجرا می کنند ،اگر کسی در قوه مجریه خالفی مرتکب
شد آن را به قوه قضاییه تحویل می دهیم ،اجازه نمی دهیم
قوه مجریه به حکومت خانوادگی اعم از برادر و خواهر و غیره
تبدیل شود .اگر کسی چنین سخنانی را به مردم بگوید و در
عین حال مردم بدانند آن کاندیدا فرافکنی نمی کند و برنامه
خود را ارائه می کند یقینا مردم به آن اعتماد خواهند کرد.
اصولگرایان باید به وحدت حداکثری بدون تخریب
برسند
* اصولگرایان برای این اعتمادسازی تاکنون چه
کردهاند؟ و برای انتخابات سال آینده چه گامهایی
برداشتهاند؟
وضعیت فعالیت انتخاباتی اصولگرایان خوب است اما در
حال حاضر به آن مرحله ای که بگوییم به وحدت و یکدست
شدن رسیده ایم دست پیدا نکرده ایم .به هر حال اصولگرایان
به تالشهای خود در این باره ادامه میدهند و امیدواریم به
آن مسئله وحدت حداکثری بدون تخریب یکدیگر که آقای
موحدیکرمانیگفتهاندبرسیمتاانشاللهبهیکمصداققابل
قبولیدستپیداکنیم.

اظهاراتاختالفبرانگیزشورایائتالفمشکلیرا
حلنمیکند
* چرا شورای ائتالفیها تاکنون ،دعوت شورای وحدت
را نپذیرفته و با به کار بردن اصطالح پدرخواندگی ،به
شورایوحدتنپیوستهاند؟
ابتدا باید خودخواهی ها را کنار گذاشت و برخی اظهارات
نخنماشدهمانندپدرساالرییاپدرخواندگیرانبایدبهکاربرد.
اینکه شورای ائتالف می گوید از پایین به باال عمل می کنیم
حداقل در اتفاقات قبل مشخص شد که این گونه اظهارات،
سخن درستی نیست که برخی شورای ائتالفی ها مطرح می
کنند چرا که در انتخابات قبلی ،دو روز مانده به انتخابات،
لیست نهایی بسته شد و  ۸ ،۷نفر نیز تغییر می کنند .در
واقع دوستان شورای ائتالف نباید اظهاراتی بر زبان بیاورند که
مشکلایجادکند.
همه ما چه در شورای وحدت و شورای ائتالف باید به اصل
نظام فکر کنند و اینکه مسئله معیشت مردم را نیز با حرکت
به سمت راه درست حل کنیم .در واقع این گونه اظهارات
اختالفی ،مشکلی را حل نمی کند و به بیانی نباید اظهارات
اختالف انگیز از سوی برخی مطرح شود .یکی از اصول
اصولگرایان ،این است که تخریب نکند و به این صورت وارد
شوند چه در کارهای درست و چه در کارهای نادرستی مثل
بحث پدرساالری یا پدرخواندگی و یا بحث از پایین به باال.
چراکه تجربه و گذشت زمان مشخص شده که این گونه
اظهاراتصحیحنیستامیدواریمهمهمابهآنوظیفهوتکلیف
شرعیعملکنیم.
از خودخواهی ها تنازل نکنیم ،به وحدت نمی رسیم
* آخرین رایزنیهای انتخاباتی شورای وحدت با
طیفهایاصولگراییبهکجارسیدهاست؟
بنده اطالع دقیقی ندارم و به نظر می رسد دو طرف در حال
بحث و رایزنی هستند .بنابراین تا زمانی که تعامل و تنازل از
خودخواهی ها نباشد به وحدت نخواهیم نرسید امیدواریم
که همه ما به اتفاق از خودخواهی هایمان دست برداریم و از
نقصهایماندستبرداریمتابتوانیمبهوحدتبرسیم.
شورای وحدت به گزینهای نرسیده
* آیا اصولگرایان در پشت پرده درباره کاندیدایی به
توافق رسیده اند؟ بحث ورود رییسی یا قالیباف به عنوان
روسای قوه قضاییه و مقننه تا چه حد جدی است؟
خیر هنوز هیچ بحثی جدی نشده است بنده که در شورای
وحدت حضور دارم شورای وحدت در پشت و پرده و ظاهرش
فعال به گزینه ای نرسیده است بلکه در حال پیشبرد مسائل
دیگر است .امیدواریم ببینیم در آینده درباره مصداق چگونه
عمل خواهد کرد .از شورای ائتالفی هم خبری ندارم .قحطی
کاندیدا هم نداریم الحمدلله در نظام ،افراد قدرتمند بسیاری
داریم منتهی ایراد اصلی از ماست که نتوانستیم آنها را پیدا
کنیم.
کاندیدایاقتصادیبهترینگزینه۱۴۰۰؟
*بهترین کاندیدا از نظر شما چه کاندیدایی است؟
نظامی ،سیاسی و یا اقتصادی؟
از نظر بنده هر کسی امروز میآید یقینا یکی از مهمترین
وظایف آن حل مسائل اقتصادی است.

ناکامی رئیس مجلس در بهرهبرداری از سفر به روسیه؛

سریال سفرهای پرحاشیه آقای رئیس

«برای دیده شدن تالش بیجا نکن ،به کمال که برسی ،دیده خواهی شد ».شاید
این جمله که منتسب به ویکتور هوگو نویسنده شهیر فرانسوی و خالق اثر بینوایان
است ،بهترین توصیه برای رئیس این روزهای مجلس و شهردار اسبق تهران باشد.
هماو که هرکجا مسئولیتی داشته ارتباطی تنگاتنگ با دوربین برقرار کرده و همواره
تالش میکند با بهرهگیری از ابزار قدرتمندی چون رسانه در کانون توجهات باشد.
او که ایدهها و ترفندهای مختلفی را برای قرار گرفتن در کادر دوربینها و تیتر
رسانهها آزموده ،در آخرین تالش علیرغم روحیات و سوابق خود که او را بیشتر فردی
اجراییمعرفیمیکند،واردنهادقانونگذاریایرانشدوباجلبنظرنمایندگانموفق
شد رئیس قوه مقننه شود؛ اما این تمام خواست ه قالیباف نیست و بهنظر میرسد او
همچنان سودای ریاست جمهوری دارد.
نگاهی به عملکرد و رفتارهای قالیباف در ماههای حضور وی در مجلس نشان
دهنده آن است که رئیس این روزهای مجلس هنوز از کاراکتر کاندیدای ریاست
جمهوری فاصله نگرفته و علیرغم حضور یک یا چند ماهه در مجلس وقتی با وزرای
دولت مواجه میشود پیرامون انتظارات خود از وزارتخانه مربوطه سخن میگوید و
برنامههای خود را تشریح میکند ،اقدامی که پیش از حضور قالیباف در مجلس
کمسابقهبودهاست.
رفتارهای تبلیغاتی قالیباف تنها محدود به این نیست ،او طی هفته گذشته طی
سفری رسمی با دعوت دومای روسیه عازم مسکو پایتخت این کشور شد؛ سفری
پرحاشیه که حتی دستاوردهای حداقلیای که میتوانست برای او به ارمغان داشته
باشد را نیز تحتالشعاع قرار داد .در این سفر که به گفته علی نیکزاد نایب رئیس
مجلس یک سفر بین پارلمانی بود؛ شخص قالیباف ،نزدیکان و مشاوران او به قدری
بر مساله انتقال پیام رهبر انقالب به رئیس جمهور روسیه تاکید ورزیدند و آن مساله
را قدری برجسته و مهم جلوه دادند که با عدم برگزاری دیدار میان قالیباف و پوتین،
اصل سفر رئیس مجلس و دیدارهای وی زیر سایه این اتفاق قرار گرفت.
تیم رسانهای رئیس مجلس و حتی خود قالیباف طی هفتهها و روزهای منتهی به
این سفر به قدری بر مساله دیدار قالیباف با پوتین و تحویل پیام رهبر انقالب توسط
او به پوتین متمرکز شدند که اصل سفر را به حاشیه بردند؛ ذوقزدگی آنها از پیش
از سفر و تالش برای اطالعرسانی زودتر از موعد درخصوص دیدار رئیس مجلس با
پوتین یا عدم تحویل مستقیم پیام به پوتین بهدلیل نپذیرفتن پروتکلهای دیدار با
پوتین ،از جانب قالیباف از یکسو و در سوی دیگر تحلیل شگفتانگیز ارائه شده در
خصوص این سفر از سوی مهدی محمدی مشاور رئیس مجلس سطح حواشی و
بحرانرابهنقطهایرساندکهوبسایتخبری-تجلیلیرجانیوزرسانهنزدیکبهجبهه
پایداری در انتقاد از این رویکرد وضعیت سفر قالیباف به روسیه را «تأسفبار» خواند و
درتحلیلمقصریناینحادثه،بازیرسوالبردن«ذوقزدگیودستپاچگیاطرافیان
رئیس مجلس» این رفتارها را موجب «هزینهتراشی» برای کشور دانست و با اشاره به
توئیت یکی از مشاوران قالیباف نوشت « :این اغراقگویی با هشتگ #معتمدنظام
به گونهای است که گویا اگر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نبود رهبرانقالب هیچ
فردی را برای انتقال پیام به مسکو نداشته و شخص ایشان از محتوای پیام مهمتر
بوده است!»
این رسانه همچنین ادامه داد «:حتی مشخص نیست چرا وجود پیام مهم
رهبرانقالب که از طریق رئیس مجلس باید به دست رئیس جمهور روسیه برسد از
هفتهها قبل در محافل و کانالهای تلگرامی سیاسی و مشکوک و نزدیک به یک
جریان خاص سیاسی رسانهای شده است.
ایران در عالیترین سطح بارها پیامهای مختلف دریافت و ارسال کرده است ،اگر
قرار بود که هر بار چنین حاشیههایی توسط انتقالدهندگان و دریافت کنندگان پیام
بوجود بیاید بسیاری از تحوالت دیپلماتیک کشور نه تنها به بازیهای سیاسی آلوده
میشد که از اعتبار پیامها نیز میکاست».
در کنار این رفتارها ،نگاهی به تحلیلهای مطرح شده از سوی کارشناسان زبان
بدن و آداب دیپلماتیک درخصوص فیلمی که از لحظه دیدار و انتقال پیام رهبر
انقالب به طرف روسی منتشر شد ،نشان دهنده آن است که رئیس مجلس هنوز
آماده برگزاری دیدارهای خارجی و دیپلماتیک بهویژه با این سطح از اهمیت نیست.
بهنظر میرسد رئیس مجلس و تیم مشاوران و دستیاران او پیش از آنکه سفر
بینالمللی دیگری را برای او تدارک ببینند ،باید مساله آموزش های دیپلماتیک را
در اولویت قرار دهند تا سفرهای بعدی رئیس مجلس با چنین شرایطی برگزار نشود،
اتفاقات قبل و حین سفر قالیباف به روسیه میتواند خسارت قابل توجهی نسبت به
وجهه سیاسی او در داخل وارد کند اما تکرار این اتفاقات قطعا تبعات جبران ناپذیری
خواهدداشتبرایمردیکهکاندیدایبالقوهانتخاباتهایریاستجمهوریاست.

معاون سیاسی وزارت کشور:

تضعیفنهادریاستجمهوریمنجربه
کاهشمشارکتمیشود

معاون سیاسی وزارت کشور ،تضعیف نهاد ریاست جمهوری را منجر به کاهش
مشارکت در انتخابات عنوان کرد و گفت :شورای تامین استان اصفهان پیگیر
شناسایی عوامل توهین کننده به رییس جمهوری در راهپیمایی ۲۲بهمن است.
«جمال عرف» درباره واکنش وزارت کشور به عنوان مسوول شورای امنیت کشور
به توهین برخی موتورسواران به رییسجمهوری در راهپیمایی بیست و دوم بهمن در
اصفهان گفت :وزیر کشور پس از این اتفاق سریعا به موضوع ورود کرد و من به همراه
معاونتامنیتیمسوولپیگیریاینقضیهشدیم.
معاونسیاسیوزارتکشوراضافهکرد:بالفاصلهبااستانداراصفهانصحبتکردم
و او اعالم کرد که به اعضای شورای تامین مانند اطالعات ،دادگستری ،ناجا و سپاه
استان اصفهان موضوع را اطالع داده است تا عوامل شناسایی شوند.
عرف افزود :این افراد براساس جرم مشهود صورت گرفته به دستگاه قضایی معرفی
میشوند و دستگاه قضایی هم طبیعتا باید موضوع را پیگیری کند.
وی خاطرنشان کرد  :در این باره هیات دولت هم که وزیر کشور عضوی از آن
است بیانیهای صادر کرد .وظیفه وزارت کشور پیدا کردن توهین کنندگان ،یافتن
انگیزه این افراد از انجام این کار مغایر نظام و وحدت کشور و فرمایشهای صریح
رهبر انقالب و به نتیجه رساندن آن است تا چنین رفتارهای مخل امنیت و وحدت
و انسجام در کشور تکرار نشود .عرف ادامه داد :وقتی به رییسجمهوری قانونی
و مستقر کشور توهین میکنیم در چشم مردم این موضوع در همین حد متوقف
نمیشود بلکه آن نهاد یعنی ریاست جمهوری ضعیف میشود .تضعیف نهاد ریاست
جمهوری ،تضعیف مشارکت را به همراه خواهد داشت .معاون وزارت کشور افزود:
قبلاز انتخاباتمجلسیازدهم،حمالتگستردهایبهمجلسمیشدومردمگفتند
وقتی مجلس این است که میگویند ،چرا رای بدهیم؟ یکی از دالیل کاهش مشارکت
مردم در انتخابات مجلس یازدهم ،ضعیف کردن این نهاد بود و فردا درباره انتخابات
ریاست جمهوری همین داستان تکرار خواهد شد .عرف افزود :کسی با نقد و بررسی
مشکلی ندارد .اما در مواردی از نقد عبور کرده ایم و وارد عرصه تخریب و تخطئه
شدهایم که این مشکل ایجاد کرده و به نهاد مربوطه برخواهد گشت و برای نظام
هزینهساز است .وی درباره نظر وزارت کشور در مورد وجود اختالفاتی در درون حزب
جمهوریت گفت :گاهی در احزاب اختالفاتی شکل میگیرد که منجر به انشعاب
میشود مثل حزب جمهوریت که از دل حزب اعتماد ملی بیرون آمد و این امر در همه
فعالیتهایسیاسیتاحدودیمشهوداست.
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سبکزندگیموبایلی
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم :

«موسیپور» رئیس هیئت اجرایی شورای وحدت شد
سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری از انتخاب «موسی پور» به عنوان رئیس هیئت اجرایی
انتخابات شورای شهر در شورای وحدت خبر داد.سید کمالالدین سجادی ،سخنگوی جبهه پیروان
خط امام و رهبری با اشاره به اینکه هر کدام از احزاب داخل شورای وحدت ،یکنماینده برای حضور
در شورا معرفیکردهاند ،گفت :از جبهه پیروان خط امام ورهبری« ،اسدالله بادامچیان» و «محمد رضا
باهنر»برای حضور در شورا انتخاب و مطرحشدند.وی همچنین از وجود دو هیئت اجرایی در خصوص
انتخابات ریاست جهوری وشوراهایشهر خبر داد و افزود :رئیس هیئت اجرایی انتخاباتریاست
جمهوریوسخنگوی شورای وحدت« ،منوچهر متکی» است و حجتاالسالم «موسی پور» نیز،به
عنوان رئیس هیئتاجرایی انتخابات شورای شهر انتخاب شد.د

بازگشتبهشاخصههایشهراسالمی
ضروری است

معاونشهرسازیومعماریشهرداریقمبااشارهبهعقبماندگیقمدررسیدن
بهتعریفشاخصههاییکشهراسالمیگفتحرکتهادراینزمینهایجادشده
و در  5سال گذشته ویژهتر به آن پرداخته شده است.
غالمرضا جانقربان با اشاره به اینکه شهر قم یک شهر مذهبی ،زیارتی و
فرهنگی است ،اظهار داشت :شهر قم دارای شاخصههایی است که باید مدنیت
شهر قم و خصوصیات مذهبی آن جلوه بیشتری پیدا کند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم بابیان اینکه برای این موضوع باید
تفسیر درستی از شهر قم در جایگاه ایرانی و اسالمی آن به دست بیاوریم،
افزود :باید ببینیم که آیا ساخت این شهر که تا به امروز شکلگرفته بر اساس این
شاخصهها پیش رفته است یا نه.
جانقربان بابیان اینکه در شاخصههایی که برای یک شهر اسالمی تعریف
میکنیم بسیار عقب هستیم ،تصریح کرد :برای شهر اسالمی مانند قم که اآلن
 ۱۳هزار هکتار وسعت دارد و یک جمعیت یکمیلیون و  ۳۵۰هزار نفر که در افق
 ۱۴۰۴تعریف کردهایم باید ببینیم که این جمعیت چه چیزی از ما میخواهد
و این خصوصیت و این شاخصههای فرهنگی که مدنظر ما هست با این کالبد
فرهنگی تطابق دارد یا خیر .وی به این سؤال پاسخ منفی داد و افزود :اما
خوشبختانه این حرکت آغازشده است و ما در مرکزیت مدنیت این شهر  ۲هزار
هکتار بافت فرسوده داریم و درون آن ۳۱۵هکتار بافت تاریخی تعریفشده است
که درون آن امامزادهها و گذرهای فرهنگی با سبقه چند صدساله وجود دارد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با اشاره به قدمت باالی امامزاده
شاه حمزه ،تأکید کرد :این امامزاده با قدمت باال در مرکز این محالت با گذرهای
فرهنگی قرارگرفته است و جمعیتی که در این منطقه و بافت میانی شهر ساکن
هستندجمعیتاصلیواستخواندارشهرهستند.
جانقربان بابیان اینکه این جمعیت در سدههای مختلف پشتیبان مذهب و
دین بودهاند ،افزود :این جمعیت در برهههای مختلف تاریخی تالش کردهاند
این تا خصوصیت یک شهر اسالمی را حفظ کنند و بهخصوص ریشه انقالب در
این محالت شکلگرفته است .وی با تأکید بر ضرورت مطالعات متناسب با این
مناطق ،تصریح کرد :در  ۱۰سال گذشته و بهصورت ویژهتر در  ۵سال گذشته
مطالعات جامع مختلفی بهصورت موضعی و موضوعی انجامشده است و اآلن
هم طرح جامع و هم طرح تفصیلی داریم و مشخص است که بافت فرسوده ما
دقیقا چقدر است .معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم بابیان اینکه میزان
جمعیت بافت فرسوده و تاریخی و نوع جمعیت و کسب کار آنها بهطور دقیق در
مطالعات آمده است ،گفت :بر اساس این طرحها اولین گام برای حفظ جمعیت
اصیل در این بافتها ایجاد یک فضای باکیفیت است.

کواکبیان نامزد انتخابات ریاست جمهوری میشود؟
عضو شورای مرکزی حزب مردمساالری ،گفت :با شناختی که از مصطفی کواکبیان دارم ،بعید نیست
این دوره نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.داریوش قنبری روز دوشنبه ( ۲۷بهمن ماه) درباره
احتمال نامزدی مصطفی کواکبیان ،دبیرکل حزب مردمساالری در کنگره این هفته حزب ،گفت :در
جریان این موضوع نیستم و اطالعی از آن ندارم اما با شناختی که از او دارم بعید نمیدانم که این دوره
نامزد شود.عضو شورای مرکزی حزب مردمساالری افزود :بهدلیل شیوع ویروس کرونا حزب مردمساالری
جلسات زیادی برگزار نکرده است و به همین دلیل در جریان اعالم نامزدی کواکبیان یا تغییر دبیرکل و
شورایمرکزیحزبنیستم.

طرح :جابر اسدی

دادستان عمومی و انقالب قم تشریح کرد

جزییات پرونده «گوهرناز»
تمام اموال متهم شناسایی و توقیفشده است

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم خبرداد:

طرح نظارت و جمعآوری پرنده
فروشان اجرا میشود

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم از اجرای طرح نظارت و
جمعآوری پرنده فروشان در شهر قم خبر داد.
احمدرضا شفیعی با اشاره به اجرای طرحهای مشترک استانی در راستای
حفظ محیطزیست شهری ،اظهار داشت :بهمنظور رعایت بهداشت و سالمت
شهروندان عزیز و مطابق مصوبات ستاد مقابله با شیوع بیماریهای مشترک
پرندگان و انسان ازجمله آنفوالنزای فوق حاد ،طرح جمعآوری پرنده فروشان
سیار و برخورد قانونی با واحدهای پرنده فروش ثابت در سطح شهر با همکاری
دستگاههایقضایی،انتظامی،دامپزشکیودیگرنهاددرچندینمرحلهبهاجرا
گذاشتهشد.مدیرکلپیشگیریورفعتخلفاتشهریشهرداریقمبابیاناینکه
این طرح در کلیه معابر اصلی بهویژه هسته مرکزی شهر اجرا میشود ،ابراز کرد:
هدفازاینطرحشناساییوبرخوردقانونیبامتخلفینمباحثزیستمحیطی
و سد معبری پرنده فروشان مطابق ضوابط و قوانین بوده که نسبت به تحویل
موارد جمعآوریشده به دامپزشکی اقدام میشود .شفیعی خاطرنشان کرد :با
توجه به اهمیت موضوع ،تمام اکیپهای نظارتی این اداره کل در سطح شهر و
بازار روزها از هرگونه فعالیت غیرمجاز واحدهای ثابت و سیار جلوگیری به عمل
میآورند.
وی با تأکید بر همکاری دستگاههای مختلف در اجرای این طرح یادآور شد:
این طرح با همکاری کارگروه استانی شامل شهرداری ،فرمانداری ،دادگستری،
مرکز بهداشت ،اتاق اصناف ،جهاد کشاورزی و دامپزشکی با هدف کنترل،
نظارت و برخورد با آنفوالنزای فوق حاد پرندگان اجرا میشود.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم با اشاره به اهمیت
رعایتنکاتبهداشتیتوسطمردموهمشهریان،تصریحکرد:شهروندانگرامی
میتوانند بهمنظور مشارکت در این طرح سالمتمحور ،موارد تخلف را با سامانه
 ۱۳۷شهری مطرح و موضوع را پیگیری کنند.
سرپرست سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم:

 ۱۳پلعابرپیادهمکانیزه احداثمیشود

سرپرست سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم گفت :در راستای
فرهنگسازی و ایمنسازی عبور عابران پیاده  13پل عابر پیاده مکانیزه در سال
 1400در قم نصب میشود.
قاسم طالبی با اشاره به احداث چندین پل عابر پیاده در شهر قم ،اظهار
داشت :احداث و ساماندهی پلهای عابر پیاده را در افزایش ایمنی عابرین
پیاده در دستور کار قرار دادهایم و به این منظور حتی آسانسور و پلهبرقی در پلها
موردتوجه قرار گرفته است تا به لحاظ ایمنی شاهد ترددهای مناسبی در سطح
شهر باشیم .سرپرست سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم عنوان کرد :در
حال حاضر در ۵۲نقطه شهر پل عابر پیاده وجود داشته که بهصورت غیرمکانیزه
و مکانیزه استفاده میشود ،ابراز کرد :در این راستا  ۱۳پل عابر پیاده مکانیزه در
سال  ۱۴۰۰در قم نصب میشود .طالبی با بیان اینکه ابتدا پلها بهصورت پله
ثابت اجراشده و سپس بهصورت مکانیزه و نصب آسانسور انجام میشود ،ابراز
کرد :دراینباره در بلوار عمار یاسر به طور پایلوت آسانسور نصبشده و برآنیم بر
اساسخروجیکاربرخیدیگرازپلهابهآسانسورمجهزشوند.ویتصریحکرد:
مکانیزهشدنبرایبسیاریازپلهایعابرپیادهامکانپذیرنیست،چراکهعرض
معبر جواب نمیدهد و معارض برق و فضای سبز داریم که در این صورت اگر
ممکن باشد در برنامههای ما اجرایی میشود .سرپرست سازمان حملونقل و
ترافیک شهرداری قم یادآور شد :دراینباره قرارداد با پیمانکار بستهشده است و۴
نقطهازسطحشهرپلههایعابرپیادهباپلهبرقیادغاممیشودکهاینامردربلوار
جمهوری اتفاق افتاده است و بهزودی راهاندازی میشود.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم:

آماده سازی حاشیه بلوار آیتالله
بروجردیبرایدرختکاری

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم گفت :مراحل
آمادهسازی کاشت درخت در حاشیه بلوار بروجردی به عرض  200متر انجام و
پروژه در مراحل اولیه بوده و بالفاصله پس از بهبودی شرایط هوا عملیات کاشت
صورت می پذیرد .پیام جوادیان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سالهای
اخیر در راستای توسعه فضای سبز شهر قم و تقویت سرانههای این بخش اظهار
کرد :طی  ۵سال گذشته با حمایتهای صورت گرفته توانستهایم سرانه فضای
سبز را حدود  ۷مترمربع افزایش دهیم و به جایگاه سوم کشور در بین کالن
شهرهاازنظرسرانههایفضایسبزدستپیداکنیم.مدیرعاملسازمانپارکها
وفضایسبزشهرداریقمباتاکیدبردرختکاریدرنقاطحاشیهایشهرازجمله
بوستان والیت ،بوستان جوان و حاشیه بلوار آیتالله بروجردی ،تصریح کرد :در
کنار این مساله اقدام ویژهای برای توسعه فضای تفرجگاهی در محالت نیز انجام
شد و توانستیم تعداد بوستانها را نیز افزایش دهیم.

دادستان عمومی و انقالب قم بابیان اینکه کلیه
اموال متهم در پرونده گوهرناز در قم شناسایی و
توقیفشدهاست،گفت:سههزارو ۲۵۰نفرشاکی
بهصورت رسمی شکایت خود در این پرونده ثبت و
مبلغی که در قالب نقدینگی به متهم پرداختشده
 ۲۳۰میلیارد تومان است.
حجتاالسالموالمسلمین حسن غریب روز
دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین
وضعیت پرونده کالهبرداری گوهرناز اظهار داشت:
کلیه اموالی که متعلق به متهم بود و با سرمایههایی
که از مردم جمع و جذب و آنها را خریداری و
تملک کرده بود ،شناسایی و توقیف شد.
دادستان قم بابیان اینکه متهم در دادگاه ادعا
کرده که میخواهد پول مردم را پرداخت کند
ابراز کرد :ما در طول اینیک سالی که به پرونده
رسیدگی میکردیم ،بارها از متهم خواستیم اگر
اموال دیگری دارد به ما معرفی کند ،تا ما با ایشان
همکاری کنیم و پولهایی را که از مردم جذب کرده
پرداختکنیم.
وی با تأکید بر اینکه متهم تنها ادعا میکند
ولی وقتی پای عمل میآمد چیزی برای عرضه

ً
نداشت و شاید نیز پنهان میکرد ،افزود :متهم واقعا
سرمایهای برای پرداخت آن پولهایی که از مردم
جذب کرده را ندارد.
غریب با اشاره به اینکه البته بهصورت طبیعی
چون قسمت عمدهای از سرمایههای جذبشده
صرف پرداخت سودهای غیرمتعارف شده،
ً
قطعا بخش زیادی از آن سرمایههای جذبشده
را حیفومیل کرده بود ،گفت :چون وی زندگی
اشرافی و تجملگرایی داشت ،وسایل بسیار
قیمتی در اختیار داشته که در حال حاضر بهعنوان
اجناس دستدوم محسوب میشود که به قیمت
کمتری به فروش میرسد.
وی خاطرنشان کرد :هر فردی که با فعالیت
اقتصادی ناسالم یا با ارتکاب جرم سرمایهای را
جذب کند یا درآمدی داشته باشد و آن درآمد اگر
تبدیلبهاموالمنقولیاغیرمنقولشودیابهحساب
کسی واریز شود ،این از مصادیق پولشویی است.
دادستان قم اضافه کرد :بنابراین هر کس فعالیت
اقتصادی ناسالم داشته باشد عالوه بر عنوانهای
کالهبرداری یا اختالل در نظام اقتصادی ،عنوان
پولشویی به آن فرد تعلق میگیرد.
وی بابیان اینکه در این پرونده تعداد شکاتی
که اعالمشده شاکیانی هستند که اقدام به طرح
شکایت بهصورت رسمی کردهاند ،افزود :تعداد
شکات بیش از این اینهاست ،چون تعداد زیادی از
افرادبهخاطراینکهتبلیغاتیانجامشدکهشکایتی
صورت نگیرد و متهم از زندان بیرون خواهد آمد و
پولهای آنها را پرداخت خواهد کرد ،اقدام به
طرحشکایتنکردند.
غریب با تأکید بر اینکه تعدادی از شاکیان جهت
شکایت به دادسرا مراجعه کردند که شکایت آنان
تجمیع و به شکات پرونده اضافه میشود ،گفت:
حدود سه هزار و  250نفر شاکی بهصورت رسمی
شکایت خود در این پرونده را مطرح کردند و مبلغی

که در قالب نقدینگی به متهم پرداخت کردند
مبلغی بالغبر  230میلیارد تومان بوده که این هم
بیشتر از مبلغ فعلی است زیرا شاکیان جدید هنوز
بهپروندهاضافهنشدهاند.
وی یادآور شد :یکی از نکات مثبتی در این
پرونده موضوع تسریع در رسیدگی است ،سیاست
ریاست قوه قضاییه این است که در پروندههایی که
کثیرالشاکی هستند در رسیدگی تسریع صورت
بگیرد.
دادستان قم اظهار داشت :این پرونده مدت
رسیدگیاش کمتر از یک سال بود که تعداد
پروندهها با این تعداد شاکی با این گردش مالی
یک امتیاز مثبت است ،در این پرونده که ما
توانستیم باوجود شرایط کرونا و سختیهایی که
بود با اقدامات جهادی که همکاران ما در دادسرا
و ضابطین در اداره اطالعات این روند رسیدگی به
پرونده در کمتر از یک سال به اتمام رسید.
وی تصریح کرد  :بالفاصله دادگاه پرونده برگزار
و صدور رأی دادگاه که صادر و قطعی شد قسمت
مهم پرونده شروع میشود و آن این است که باید
سرمایههای مردم به آنها پرداخت شود ،تعداد
زیادی از شاکیان محترم دچار مشکل شدند
چون سال  94و  95و  96که ارزش پول ما باالبود
سرمایهگذاری کردند بسیار پایین آمده است.
غریب بیان کرد :توقع شاکیان این است که
پولشان به قیمت روز پرداخت شود ،اموالی از
شاکی که توقیفشده باید فروخته شود و بهتناسب
میزان واریزی بین شکات تقسیم شود و اینکه اموال
دیگری دارد باید شناسایی شود و پرداخت وجوه به
شاکیان را انجام دهیم.
دادستان قم عنوان کرد:آن قسمت جرم
حکومتی مربوط به پرونده که آن موضوع طرحی
برای ما محسوب میشود  ،پرداخت حقوحقوق
شاکیانموضوعاصلیاست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم عنوان کرد:

دسترسی به آب سالم و بهداشتی باالتر از میانگین ملی و بین المللی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم از دسترسی  100درصد جمعیت
شهری و  96درصد جمعیت روستایی استان به آب سالم و بهداشتی خبر داد و
این میزان را باالتر از میانگین کشوری و جهانی دانست.
دکتر علی جان صادق پور در جلسه شورای اطالع رسانی استان که به ریاست
دکترسلیمانپورمعاونسیاسیوامنیتیاستاندارقمدرسالنکرامتاستانداری
برگزار شد در سخنانی به تشریح دستاوردهای انقالب اسالمی ایران در صنعت آب
و فاضالب کشور پرداخت و گفت :قبل از انقالب در تعدادی محدودی از روستاها
به صورت سنتی و ابتدایی اقداماتی در زمینه تأمین آب به صورت لولهکشی انجام
شده بود.
وی در ادامه با بیان اینکه قبل از انقالب شکوهمند اسالمی ارائه خدمات
ً
تأمین آب و دفع بهداشتی فاضالب به شهرها عمدتا توسط سازمانی وابسته به
شهرداریها صورت میگرفت که از نظر کمی و کیفی با وضعیت بسیار نامطلوب
مواجه بود ،گفت :در سال  69با تصویب قانون تشکیل آب و فاضالب شهری
شاهد جهش و تحوالت بسیار ارزشمندی در این حوزه بودیم.
مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستانقمتصریحکرد:باوجودافزایشجمعیت
و سنگاندازیهای فراوان خوشبختانه شاهد رشد قابل توجه شاخصها و سطح
دسترسی خدمات زیر بنایی از جمله آبرسانی بعد از انقالب هستیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر  100درصد جمعیت شهری استان قم از آب
با کیفیت قابل قبول و دارای استانداردهای ملی و بینالمللی برخوردار هستند
گفت 50 :درصد شهر قم نیز شبکه فاضالب اجرا شده است که در حال حاضر
 40درصد از جمعیت شهر تحت پوشش خدمات دفع بهداشتی فاضالب قرار
دارند.

دکتر صادق پور همچنین به مقایسه دسترسی جمعیت شهر قم به آب سالم و
بهداشتیبامیانگینهایکشوریوبینالمللیپرداختواظهارداشت:درحالی
که  85درصد جمعیت شهری جهان و  99.9درصد جمعیت شهری کشور تحت
پوشش شبکه آبرسانی هستند این عدد در قم100درصد است.
وی با اشاره به بهره مندی  53درصد جمعیت روستایی جهان از شبکه آبرسانی
خاطرنشان کرد :این میزان در کشور  82.5درصد و در استان قم 96درصد است
که بسیار باالتر از میانگین جهانی و کشوری است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با بیان اینکه منابع تأمین آب شهر
قم تنها از  20حلقه چاه در بستر رودخانه با کیفیت بسیار پایین بود ،ابراز داشت:
پس از پیروزی انقالب اسالمی بحث آبرسانی به شهر قم مورد توجه مسئوالن
کشور قرار گرفت و در حال حاضر 4منابع تأمین آب در اختیار داریم که شاهد رشد
چشمگیری در افزایش کیفیت آب در شهر هستیم.
وی با بیان اینکه در بخش روستایی نیز  78حلقه چاه در مدار بهرهبرداری داریم
گفت :در حالی که پیش از انقالب در بخش روستایی هیچ مخزن ذخیرهای
نداشتیم در حال حاضر 50هزار متر مکعب مخزن ذخیره در این حوزه داریم.
دکتر صادق پور همچنین از احداث  4تصفیهخانه آب 6 ،تصفیهخانه فاضالب
و 27ایستگاه پمپاژ پس از پیروزی انقالب در استان خبر داد و یادآور شد :تعداد
مخازن ذخیره شهر قم پس از انقالب 11برابر شده و حجم ذخیره این مخازن نیز
 25برابر شده است.وی با بیان اینکه طول شبکه آبرسانی نیز از  300کیلومتر
به  2هزار و  257کیلومتر رسیده است ،اذعان داشت :در روستاها نیز پس از
انقالب  583کیلومتر شبکه آبرسانی و  556کیلومتر نیز خطوط انتقال آب اجرا
شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم:

شهروندان معامالت ملکی را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری قم گفت :بهمنظور پیشگیری از جرایم
اقتصادیومالی،شهروندانمعامالتملکیرادردفاتر
اسنادرسمیثبتکنند.
حجتاالسالموالمسلمین مجید یزدی با تاکید بر
اینکه بر اساس قانون تنظیم قراردادهای پیشفروش
ساختمان در دفاتر اسناد رسمی الزامی میباشد،
افزود :با تنظیم و ثبت قراردادهای تعهد به بیع در دفاتر
اسناد رسمی و پیشبینی شروط و ضمانت اجراهای
قانونی و مناسب در آن بهجای تنظیم مبایعهنامه و یا
قولنامهها در بنگاههای مشاوران امالک میتوان از
بروز بسیاری از جرایم در این حوزه پیشگیری نمود.

وی اضافه کرد :حوزه امالک و مستغالت جزو مشاغلی
هستند که گردش سرمایه در آن باالبوده و سرمایههای
فراوانی در این معامالت رد و بدل میشود که گستره
این حوزه و تنوع آن زمینه مناسبی را برای کالهبرداران
فراهم نموده است .وی ادامه داد :کالهبرداران در
حوزه امالک و مستغالت فعالیت غیرقانونی و نظم
این حوزه را مختل مینمایند و موجب افزایش ورودی
پرونده به مراجع قضایی میشوند .به گفته یزدی،
افزایش کالهبرداری از طریق فروش یک واحد ملکی
به چند نفر ،پیشفروش یک واحد ملکی به چند نفر،
کالهبرداری از بانکها در قالب ابطال اسناد رهنی،
مشکالت پیچیده در دریافت اسناد و عدم امکان

دریافت اسناد المثنی در صورت مفقودی یا از بین
رفتن در مواجهه با خطراتی از قبیل سیل و زلزله،
فروش امالک و اراضی دیگران و عدم امکان ارائه این
اسناد جهت ضمانتهای بانکی و یا در صورت لزوم
بهعنوان وثایق در محاکم کشور از جمله مشکالت
ناشی از معامالت امالک با اسناد عادی میباشد .وی،
عدم امکان جعل اسناد رسمی به لحاظ نظارتپذیری
و تنظیم آنها توسط حاکمیت و همچنین مشخص
بودن مرز و متراژ اصلی زمین با توجه به قانون کاداستر
و پیشگیری از بروز اختالفات ملکی با امالک مجاور
را از جمله مزایای معامالت امالک با اسناد رسمی در
مقابلمعایبفوقالذکربرشمرد.

وزارت کشور :نامه احمدینژاد شبیه داستان است
معاون سیاسی وزارت کشور همچنین درباره تجمع در یکی از میدانهای نارمک در روز  ۲۲بهمن
گفت :رییس جمهوری سابق نامهای نوشت که ظاهرا در آن نامه اطالعات دقیقی به او داده نشده بود .او
ادعا کرد ستادی در وزارت کشور تشکیل شده که با دوربین و دیگر اقدامات ،مانع تجمع [هوادارن او در
روز بیست و دوم]شده است .چنین چیزی وجود خارجی ندارد و بیشتر شبیه یک داستان است ،چون
وظیفه وزارت کشور رفتن به فالن خیابان ،محل و فالن تجمع نیست بلکه وزارت کشور وظیفهاش را از
طریقاستانداریهاوفرمانداریهااعمالمیکند.
 ۲۵هزار بار بازرسی از اماکن ورزشی
دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی روند نظارت این فدراسیون بر باشگاهها و اماکن ورزشی را در زمان
پاندمی کرونا تشریح کرد.سیداشکان اردیبهشت دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی ،گفت :از ابتدای
امسال تاکنون حدود  ۲۵هزار بار باشگاهها و اماکن ورزشی کشور بازرسی شده است.وی در خصوص
بازرسی از باشگاههای ورزشی برای اطمینان از رعایت شیوه نامههای بهداشتی در زمان کرونا ،افزود:
با توجه به اهمیت رعایت دستورالعملهای بهداشتی برای قطع زنجیره انتقال کرونا کمیته نظارت بر
سالمت اماکن ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی بر باشگاههای ورزشی نظارت دارد.
رانت روزانه  ۱۶میلیارد تومانی در بستهبندی تخم مرغ
مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار اخیرا در واکنش به افزایش قیمت تخم مرغ گفته
«اگر تخ م مرغ بستهبندی نشود ،میتواند به جای شانهای ۴۳هزار تومان ۳۲،هزار تومان به دست مردم
برسد .با بستهبندی تخم مرغ ،رانتی به اندازه  ۱۶میلیارد تومان در روز به دست برخی افراد میرسد که
موافقافزایشقیمتتخ ممرغهستند».
بازداشت مدیرکل غله ایالم
دادستان ایالم از دستگیری و بازداشت مدیرکل غله استان ایالم به اتهام فساد اداری و اخذ رشوه خبر
داد.افشار خسروزاده در گفتوگو با تسنیم درایالم از دستگیری و بازداشت "کامران سلیمانپور" مدیرکل
غله استان ایالم و دو تن از معاونین وی به اتهام فساد اداری و اخذ رشوه خبر داد.داستان ایالم گفت :یکی
دیگر از مسئوالن این اداره کل نیز با صدور قرار وثیقه و تامین آن فعال به صورت موقت آزاد شده است.

مدیرعاملشرکتعمرانمعصومیه:

پروژههایتفریحیبدونتاییداستاندارد
افتتاح نمی شود

مدیرعامل شرکت عمران معصومیه گفت :دلیل اصلی تاخیر در پروژه تله سیژ ،زمان دو سالهای بود که
ترخیص آن از گمرک طول کشید.
علی اکبر رحیمی با بیان اینکه هر پروژهای برنامه زمانبندی دارد ،اظهار کرد :اما با این وجود در برخی
موارد مسائلی رخ میدهد که روند اجرای پروژهها با انحراف مواجه میشوند.
مدیرعامل شرکت عمران معصومیه با اشاره به پروژه تلهسیژ قم ،ورود دستگاههای پروژه از خارج از
کشور را مورد توجه قرار داد و گفت :انتقال دستگاهها به داخل کشور کمی کار را زمانبر کرد.
رحیمی تصریح کرد :دلیل اصلی تاخیر در پروژه ،گمرک کشور بود که بیش از  ۲سال ترخیص
دستگاهها زمانبر شد و مدیران استان و شهرداری همراهی کردند و باالخره دستگاهها ترخیص شد
و روند اجرای پروژه پیگیری شد .وی بیان کرد :شهرداری به تنهایی درگیر در تاخیر این پروژه نبود و
مسائل حاشیهای پروژه را با تاخیر مواجه کرد و زمانی هم که ترخیص دستگاهها صورت گرفت با افزایش
چشمگیر قیمت ارز و مسائل مالی روبهرو شدیم و پروژه به زمانبندی اصلی نرسید و دچار فرسایشی
شد که هم مردم و هم مجموعه شهرداری را آزرده کرد .مدیرعامل شرکت عمران معصومیه تصریح کرد:
امیدواریم لذت بهرهبرداری از این پروژه و استفاده از این ظرفیت ارزشمند ،بدعهدیهای شکل گرفته
در پروژهها را از یادها ببرد .رحیمی با بیان اینکه فرآیند اخذ استانداردهای پروژه با همکاری سازمان
استاندارددرحالانجاماست،گفت:درطولساختپروژهبازدیدهایمستمرازامکاناتصورتگرفتهو
شرکت واسط استاندارد به طور کامل بر روند اجرای پروژه نظارت داشتهاند و اگر اشکالی هم گرفته شده،
نواقص با جدیت رفع شده است .وی با اذعان به اینکه در تمام بخشهای مستحدثات تفریحی شهر به
صورت مرتب ایمنی و استاندارد پروژهها چک میشود ،خاطرنشان کرد :کوچکترین نواقص را قبل از
بهرهبرداری و حتی در حین بهرهبرداری پیگیری و رفع کرده و تا زمانی که استاندارد مهر تایید کامل بر
پروژه نزند بهرهبرداری از آن صورت نخواهد گرفت.
مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداریقم:

تبدیل ۵۰درصد پسماند زباله شهر قم به کود

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت :بیش از  ۵۰درصد از پسماند زباله در شهر قم
به کود تبدیل میشود.
عبدالله میرابراهیمی در نشست کارگروه اجرای قانون هوای پاک با اشاره به جمع آوری روزانه ۶۷۰تن
پسماند اظهارداشت  :بیش از  ۳۳۰تن از این مقدار به کود تبدیل میشود.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از آمادگی شهرداری برای تبدیل مابقی پسماند به
کود خبرداد و افزود  :البته اگر با حمایت سازمانهای مرتبط اعتبار  ۱۵میلیارد تومانی آن تامین شود
تا پایان  ۱۴۰۰این اتفاق خواهد افتاد .مدیر کل هواشناسی استان هم در این نشست حق آبه زیست
محیطی استان را  ۱۵۴میلیون مترمکعب دانست وافزود :متاسفانه به علت پایین دستی بودن استان
قم هیچ موقع به این میزان تخصیص نرسیده ایم .مهران حیدری  ،خشکی دریاچه نمک و تولیدریزگرد
نمکی ،خشک شدن جنگل ۵هزار هکتاری مسیله ،نابودی زراعت غله در این منطقه و خالی شدن۱۵
روستا از سکنه تنها گوشهای از پیامدهای این بی اخالقی چهاراستان باالدستی قم خواند.
وی پیگیری این حق آبه در سطح ملی را تنها راه بیان کرد وافزود :خوشبختانه در چند ماه اخیر
اقداماتی صورت گرفته که تا رسیدن به نتیجه نهایی باید پیگیری شود.
مدیر منطقه پنج شهرداری قم خبرداد:

جمعآوری روزانه ۴۳تن زباله در منطقه پنج

مدیر منطقه پنج شهرداری قم از جمعآوری روزانه  43تن زباله در منطقه پنج خبر داد و گفت:
جمعآوری زباله با  9ماشین پرس هر شب بهصورت منظم انجامشده و  18کارگر در این خصوص
بهصورت مستقیم مشغول به کار هستند .علیرضا اقبالیان با تأکید بر نظافت شهر و جمعآوری بهموقع
زباله اظهار داشت :منطقه پنج باوجود واقعشدن مسجد مقدس جمکران و حضور مستمر زائران در این
منطقه یکی از مناطق مهم ازنظر حفظ سیما و منظر شهری و نظافت شهر است .وی عملیات نظافت
شهر و جمعآوری زباله را در منطقه پنج تشریح کرد و افزود :جمعآوری زباله با  ۹ماشین پرس هر شب
بهصورت منظم انجامشده و  ۱۸کارگر در این خصوص بهصورت مستقیم مشغول به کار هستند .مدیر
منطقه پنج شهرداری قم تعداد افراد مشغول به رفتوروب در منطقه پنج را ۱۰۰نفر اعالم و تصریح کرد:
دو هزار مترمربع رفتوروب توسط ۱۰۰نفر بهصورت روزانه انجامشده و نظافت منطقه تأمین میشود.

