مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیاستانقم:

مدیرکلبهزیستیاستانقم:

۹خدمتتوانبخشیمشمول
بیمه سالمت شد
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استاندار قم هشدارداد:
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مدیرکل بهزیستی استان قم گفت ۹ :خدمت توانبخشی زیر
پوشش حمایت بیمه سالمت قرار گرفت .مهدی پهلوانی در
این زمینه افزود :این امر در راستای اجرای تفاهمنامه سازمان
بهزیستی کشور و بیمه سالمت ایران مبنی بر امکان بهرهمندی
مددجویان و افراد دارای معلولیت زیر پوشش بهزیستی دارای
ت وی
دفترچه بیمه سالمت از خدمات توانبخشی صورت گرف 
گفت :با توجه به ابالغ بودجه به سازمان بیمه سالمت ،خدمات؛
کاردرمانی ،ارزیابی جامع کاردرمانی و شغلی ،توانبخشی آسیب

وضعیتکروناییقم
شکنندهاست

 ۶مجموعه گردشگری در قم
احداث میشود

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان قم
گفت ۶ :مجموعه گردشگری و اقامتی با  ۱۱هزار و  ۵۰۰متر و
 ۸۲نفر اشتغالزایی در سال  ۱۴۰۰در قم احداث میشود .حمید
یزدانی با اشاره به پروژههای اقتصاد مقاومتی در سال 1400اظهار
داشت :سه پروژه اصلی و شش پروژه زیرمجموعه اقتصاد مقاومتی
در قم عملیاتی میشود .وی بابیان اینکه توسعه زیرساختهای
گردشگری ازجمله این پروژههاست و با توجه به زائرپذیری قم
ضرورت داشته این پروژهها عملیاتی شود ،افزود:باید بتوانیم
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مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم :

باغ گیاهان دارویی علوی توسعه مییابد

محدودیت تردد شبانه خودروها همچنان ادامه دارد
مراسماعتکافبرگزارنخواهدشد

استاندار قم با بیان اینکه وضعیت کرونایی در قم جدیدهمهتدابیررابهکاربگیریمتاباموجچهارممواجهنشویم.
شکنندهاست گفت :برغم آبی بودن شرایط قم ولی به دلیل بهرام سرمست روز شنبه درپایان جلسه ستاد ملی مبارزه با
درگیری استانهای اطراف قم با این بیماری باید در آستانه سال کرونا که به صورت ویدیو کنفرانس در آن شرکت کرده بود در
8

معاون فنی مرکز بهداشت استان قم :

موردمثبتیازکرونایانگلیسیدراستانقمنداشتهایم
4

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم تاکیدکرد :

ظرفیتهای علم و فناوری استان قم
درسطح ملی معرفی شود
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مدیرعاملسازمانقطارشهریقممطرحکرد:

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با تاکید بر در استان وجود داشت ،این آمار در دولت تدبیر و امید به ۹۴
ضرورت معرفی ظرفیتهای علم و فناوری استان در سطح شرکت افزایش یافته است .مهرداد غضنفری روز شنبه در
ملی گفت :درحالی که تا سال  ۹۲تنها  ۱۵شرکت دانش بنیان نخستین جلسه شورای هماهنگی فن بازار منطقه قم ،در سالن

رئیسسازمانبازرسی:

قم ،خط شکن استفاده از سوزنهای کراس آور ایرانی

مدیرعامل سازمان قطارشهری قم با بیان اینکه این شهر در بومی سازی سوزن کراس
آور خط شکن بوده است ،گفت :برای حمایت از تولیدات بومی باید در ابرپروژههای
شهری به دستاوردهای مهندسان ایرانی اعتماد کرد .منصور درویشی اظهار داشت :در
خطوط مترو ،قطاری که در حال عبور است برای تغییر خط ،نیاز به سوزن یا کراس آور
دارد و این سوزن ها نیز به دو گروه راست گرد و چپ گرد تقسیم می شوند .مدیرعامل
سازمان قطارشهری قم بیان کرد :در فاز یک مترو ،حدود  ۱۹سوزن کراس آور در دپو،
پنج کراس آور نیز قبل و بعد از ایستگاه  ۹و  ۱۴و یکی نیز در ابتدای تونل مورد استفاده
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تیراندازجوانقمیباالترازنامدارهاایستاد؛

تاریخ سازی بانوان تیرانداز قم در لیگ برتر
6

با مقصران تعطیلی واحدهای تولیدی برخورد میشود
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رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت :دلیل تعطیلی کارخانه های تولیدی کهگیلویه و
بویراحمد بررسی می شود و چنانچه قصوری متوجه فرد یا نهادی باشد بدون اغماض با
آنها برخورد می شود .رییس سازمان بازرسی کل کشور در جریان بیست و دومین سفر
استانی رییس قوهقضاییه به استان کهگیلویه و بویراحمد از واحدهای تولیدی سامان
باتری و سردخانه  ۵هزار تنی سپیدار طالیی در شهرک صنعتی شماره  ۳یاسوج بازدید
و در نشستی با فعاالن اقتصادی استان شرکت کرد .حجتاالسالم والمسلمین حسن
درویشیان اظهار داشت :یکی از اهداف سفرهای استانی بررسی مشکالت واحدهای
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پیامرهبرانقالببه انجمنهای اسالمیدانشجویاندر اروپا؛

کرونا؛تلنگریبرایتغییر

وقتی یک اتفاق نامتعارف در طول زندگیمان رخ
میدهد،معموالانتخابهایمتعددنداریم.یابایداجازه
دهیم آن اتفاق ما را به کنترل خود در َآو َرد و نومیدی را بر
سعیدمنصورافشار*
ما مستولی و نابودمان کند و یا فرصتی فراهم میآید تا
قدرتمند شویم .در آغاز دومین سال درگیر بودن با ویروس کووید  19و بیماری کرونا
در ایران دیگر کسی تردید ندارد که مشکالت زیادی برای ایران و جامعه جهانی به وجود
آورده است .اقتصاد جهان در طول یک سال گذشته کوچکتر شده و در ایران هم
با توجه به رکود اقتصادی قبلی و فعلی و تحریمهای بینالمللی مشکالت کمرشکنی
ً
برای مردم و واحدهای تولیدی و کسب و کار در تمام حوزه ها خصوصا خدمات
مسافرتی و گردشگری و برخی تولیدات صنعتی و کشاورزی ایجاد شده است.
از سوی دیگر گسترش بیماری ،ضربات سنگینی به سالمت محیط زیست و منابع
آبی وارد کرده است .استفادۀ گسترده از مواد شویندۀ شیمیایی ،پاک کنندهها ،وجود
زبالههای بیمارستانی عفونی و زبالههای خانگی حاوی ماسکهای مصرف شده و
مواد آالیندۀ دیگر تنها بخشی از این زیان انباشته برای سالمت و حتی حیات نسل
آینده به شمار میروند.
چه کسی تصور میکرد که در سال 1399خورشیدی یا 2020میالدی یک بیماری
همهگیر ،همۀ معادالت موجود را بر هم زند و اقتصاد جهانی را تقریبا به حداقل رشد
کاهش دهد؟ احیای اقتصاد آسیبدیده اما نیازمند آموختن و به کارگیری درسهایی
تازه است؛ متفاوت با آنچه تاکنون آموختهایم و در کنار آن به ذهنی باز در مقابل تغییرات
آینده و کسب مهارت های الزم نیاز داریم.
از این رو بر این باوریم که در اقتصاد پس از کرونا شاهد مطالبات و دستاوردهای
جدید و بیشتری در حوزه خدمات و به ویژه صنعت حمل و نقل خواهد بود .مشاغل
بیشتری در زمینه خدمات فنی و مهندسی ،کامپیوتر ،برنامه نویسی ،تولید محتوا،
استارتآپها و در کنار این مورد پیشرفت هوش مصنوعی در دوران بعد از کرونا – هر
چند قبل از آن هم بود -شکل زندگی انسان ها را از بسیاری جهات دگرگون خواهد
کرد و البته بهبود خواهد بخشید .از افزایش کارایی در زندگی و کار شخصی انسانها
و بازارهای مالی (با توجه به بالک چین و ارزهای دیجیتال و بده بستانهایی از این
نوع ،نیاز به حضور فیزیکی بانک ها به شکل فعلی از بین خواهد رفت) تا اتومبیل های
خودران ،ربات های جراح و ماشین های تشخیص بیماری.
اگر در طی پروسه ،برنامه ریزی اصولی انجام گیرد ،با به کارگیری ماشینهای
هوشمند و استارتآپها حتی جامعهای با میزان اشتغال پایین میتواند هم از نظر
مالی مسیر رشد را طی کند و افراد آن میتوانند با ارتقای کیفیت دانش و کسب
مهارتهایجدیدزندگیبهتریراتجربهکنند.
ممکن است پرسش اصلی جوانان و دانشجویان این باشد که با وجود ماشینهای
هوشمند و سیطرۀ هوش مصنوعی بر زندگی و کار افراد ،چه رخ خواهد داد؟ بهتر است
به جای آن بپرسیم «چه باید رخ بدهد؟» .چرا که ما انسانها به دلیل ابداع فناوری های
جدید و هوش مصنوعی بر نتیجه نهایی اثر می گذاریم.
کرونا شاید تلنگری باشد تا انسان روش زندگی و کار خود را تغییر دهد .تغییرات
اقلیمی ،خشکسالیها ،نابودی منابع آب و جنگل ها را جدی بگیرد و به گرم شدن
کره زمین به عنوان جدیترین خطر برای نابودی نسل بشر توجه کند و این در صورتی
است که با تغییر سبک زندگی  ،جریان امور را به سمت آینده دلخواه هدایت کنیم و
بدانیم اگر بی توجه به خطراتی که ذکر شد ،به روش نابودگرایانه کنونی ادامه دهیم و
ندانیمکهچهبایدانجامدهیم،بعیداستبتوانیمازنابودیسیارهزندهجلوگیریکنیم.
بر این اساس سخنی گزاف نخواهد بود اگر بگوییم زمان آن فرا رسیده است که با
تغییر سبک و سیاق آموزش های موجود ،انسان هایی جدید تربیت کنیم.
هوش مصنوعی در این بخش میتواند همه دانش آموزان را تا یک سطح پایه ای
آموزش دهد ،این آموزش در همه جهات و با احترام به تنوع انسانها خواهد بود ،از
هوش مصنوعی نهراسیم .چرا که آن ها فرزندان ذهن ما انسانها هستند و نسل جدید
بهشمارمیآیند.
دنیای پس از کرونا ،دنیای جدیدی است و فرصت های آینده بسیار گسترده .کافی
است کمی به اطرافمان نگاه کنیم ،دنیایی کار در زمینه ساخت نیروگاههای انرژی
هایتجدیدپذیر،هوشمصنوعی،نانورباتها،صنعتپژوهشها،اکتشافاتکیهانی
و عرصه های تازل دیگر.
بپذیریم اگر در این جهت «تغییر» کنیم ،همزمان با رشد انسانها ،هوششان هم
افزایشچشمگیریخواهدیافت.
و کالم آخر :هر وقت انسانها مطالب و دانش بیشتری قرا میگیرند ،عاقلتر
میشوندواغلبهدفهایشانتغییرمیکند.

انقالب نشان «نقشآفرینی در مسائل اساسی» را بر سینه جوانان نشاند

حضرت آیتالله خامنهای فرمودند :از افتخارات انقالب اسالمی است که توانسته
نشان «نقشآفرینی در مسائل اساسی» را بر سینه جوانان برومند کشور بنشاند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،حضرت آیتالله خامنهای
درپیامیبهپنجاهوپنجمیننشستاتحادیهانجمنهایاسالمیدانشجویاندراروپا،

نشاندن نشان «نقشآفرینی در مسائل اساسی» بر سینه جوانان برومند کشور را از
برترینافتخاراتانقالباسالمیخواندند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی که صبح امروز حجتاالسالم احمد واعظی نماینده
مقام معظم رهبری در امور دانشجویان در اروپا آن را در نشست مجازی این اتحادیه
قرائت کرد ،به این شرح است:
بسماللهالرحمنالرحیم
دانشجویانعزیز
هر روز که میگذرد اهمیت نقش جوانان در پیشرفت کشور و تضمین آیندهی آن
بیشتر آشکار میشودّ .
بلیهی عمومی کرونا هم این را یکبار دیگر به اثبات رسانید.
همت و انگیزه و امید شورانگیز جوانان در این ماجرا نیز مانند بسیاری از مسائل کشور،
پیشرانگشایشهایعلمیوعملیشد.اینیکیازبرترینافتخاراتانقالباسالمی
است که توانسته نشان «نقشآفرینی در مسائل اساسی» را بر سینه جوانان برومند
کشور بنشاند .از شما دانشجویان عزیز انتظار میرود که در این فرصت مغتنمی که
در اختیار شما است ،خود را هر چه بیشتر به صالحیتهای علمی و دینی و اخالقی
آراسته کنید و آمادهی نقشآفرینی شوید ،و اتحادیهی انجمنهای اسالمی در اینباره
دارایوظیفهایسنگینتروالبتهافتخارآمیزتراست.

رئیسسازمانبازرسی:

با مقصران تعطیلی واحدهای تولیدی برخورد میشود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت :دلیل تعطیلی
کارخانه های تولیدی کهگیلویه و بویراحمد بررسی
می شود و چنانچه قصوری متوجه فرد یا نهادی باشد
بدون اغماض با آنها برخورد می شود .رییس سازمان
بازرسی کل کشور در جریان بیست و دومین سفر استانی
رییس قوه قضاییه به استان کهگیلویه و بویراحمد از
واحدهای تولیدی سامان باتری و سردخانه  ۵هزار تنی
سپیدار طالیی در شهرک صنعتی شماره  ۳یاسوج
بازدید و در نشستی با فعاالن اقتصادی استان شرکت
کرد .حجتاالسالم والمسلمین حسن درویشیان
اظهار داشت :یکی از اهداف سفرهای استانی بررسی
مشکالت واحدهای تولیدی نیمهفعال و راکد است.
واحدهای تولیدی سرمایه ملی هستند و فعال شدن
آنها باعث افزایش اشتغال و بهرهوری می شود .رئیس
سازمان بازرسی کل کشور درباره واحد تولیدی سامان

باتریکارا،گفت:جایتعجباستکهیکواحدتولیدی
که فعالیت آن از سال  ۸۱شروع شده در همه این سالها
راکد باشد و سودی به حال اقتصاد و اشتغال نداشته
باشد .وی تأکید کرد :نباید تحریمها را بهانه کرد زیرا
که این واحد باید سالها قبل از تحریمها به مدار تولید
اضافه میشد .اجازه نخواهیم داد که با سهلانگاریها،
پولبیتالمالهدررود.رئیسسازمانبازرسیکلکشور
ابراز داشت :با برنامهریزیهای انجامشده تعداد زیادی از
واحدهای راکد در کشور به چرخه تولید بازگشتند و در
استان کهگیلویه وبویراحمد نیز پیگیر راهاندازی مجدد
واحدهایتولیدیتعطیلونیمهتعطیلخواهیمبود.وی
ادامه داد :بدون شک شرکتهای دانشبنیان داخلی به
راحتی قادر به تأمین دانش فنی برای راهاندازی کارخانه
تولید باتری در یاسوج خواهند بود .رییس سازمان
بازرسی کل کشور با اشاره به تملک این واحد تولیدی

از سوی بانک ،از مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت و
همچنین بانک کشاورزی خواست تا مستندات این
طرح را ارائه کنند .حجتاالسالموالمسلمین درویشیان
همچنینبیانکرد:بایدباهدفجهشتولید،واحدهای
راکد در منطقه حمایت شوند و به چرخه تولید بازگردند.
حجتاالسالموالمسلمیندرویشیانعدمتعهدبرخیاز
سرمایه گذاران واحدهای تولیدی را منجر به تملک واحد
تولیدی توسط بانک دانست و افزود :تالش میکنیم تا
انجا که امکان دارد به مالک برگردد و اگر امکان برگشت
نیست بانکها میبایست واحدها را فعال کنند و نباید
سرمایه ملی راکد بماند .رئیس سازمان بازرسی کل
کشور ادامه داد :هرگونه کوتاهی در زمینه راکد ماندن
واحدهایتولیدیازناحیهمتولیاندستگاههایاجرایی
به عنوان ترک فعل محسوب شده و با برخورد قانونی رو
به رو می شود.

فوقتخصصبیماریهایعفونیبیمارستانمسیحدانشجوری:

درگیرموجهایشدیدتر میشویماگرکروناکنترل نشود
فوق تخصص بیماریهای عفونی بیمارستان مسیح
دانشوری با تاکید بر این که گفت :اگر هرچه سریعتر
از شیوع گسترده بیماری جلوگیری نشود ممکن است
تا اواخر اسفند درگیر پیکهای شدیدتر بیماری شویم.
دکتر پیام طبرسی با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا
ویروس انگلیسی اظهار کرد :در ابتدا تفاوت این گونه
جهشیافتهصرفاافزایشسرایتپذیریبود.بهمرورزمان
طیتحقیقاتبیشترمشخصشداینگونهقدرتانتقال
بیشتری در مقایسه با گونه اصلی ووهان دارد ،به شکلی
که کرونای انگلیسی نوجوانان را بیشتر نیز تهدید می
کند .وی با بیان این که افراد زیر  ۲۰سال بیش از سایرین
در معرض ابتال به کرونای انگلیسی هستند گفت:
متاسفانه زیر  ۲۰ساله ها هدف واکسیناسیون اضطرار
نیستند و این موضوع چالش های پیش روی اپیدمی را
دوچندان میکند .طبرسی ادامه داد :متاسفانه گونه ی

انگلیسی مرگ و میر و عوارض بیشتری را در مقایسه با
نمونه اصلی ویروسی که مبدا آن ووهان چین بود دارد.
وی با بیان این که تا به امروز بیش از  ۲۴مبتال به ویروس
کرونای انگلیسی در کشور شناسایی شده عنوان کرد:
از این تعداد دونفر فوت شده اند .استاد دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی درباره عالئم کرونای انگلیسی
توضیح داد :عالئم و عوارض این بیماری همانند کرونایی
که مبدا آن چین بود بروز می کند ،با این تفاوت که سرعت
پیشرفت این ویروس به مراتب بیشتراست .ولی همچنان
اطالعاتکافیدربارهایننمونهکرونادردسترسنیست.
طبرسی با یادآوری این موضوع که موارد جدید جهش
های کرونا به ویروس کرونای انگلیسی ختم نمی شود
هشدار داد :ویروس کرونا مدام در حال جهش و چرخش
است بنابراین تنها راه حل پیشگیری از چرخش و شیوع
گسترده کرونا قطع زنجیره انتقال ویروس است .وی با

بیان این که حتی با شیوع کرونای جهش یافته انگلیسی
هنوز تغییر معنی داری در میزان مبتالیان در کشور
مشاهده نشده افزود :صرفا در روزهای اخیر بیماری با
شیب افزایشی در حال گسترش است بنابراین الزم است
مسئوالن ،سیاستگذاران و مردم اعمال محدودیت ها و
رعایت پروتکل های بهداشتی را بیش از پیش مورد توجه
قرار دهند .عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی درمورد شیوع آنفوالنزا نیز گفت :تا به امروز
مورد ابتال به آنفوالنزای ثابت شده ای در کشور مشاهده
نشده واگر موردی هم شناسایی شده باشد بسیار
محدود بوده است .طبرسی ادامه داد :کماکمان موارد
سرماخورگی و آنفوالنزا سهم ناچیزی را در اپیدمی کووید
به خود اختصاص می دهد و هر موردی از سرماخوردگی
و عالئم بیماری باید با فرض کرونا مراقبت های الزم و
مراجعه به پزشک طبق دستورالعمل ها انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم اعالم کرد:

متوسط دستمزدها در قم پایین تر از
میانگینکشوری

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت :آمارها حکایت از آن دارد که متوسط
دستمزد در استان از میانگین کشوری کمتر است ،اما باید توجه داشت که همین متوسط
دستمزد در سال های قبل کمتر از شرایط فعلی بود.
مهرداد غضنفری با اشاره به مشکالت تاریخی اقتصاد استان اظهار کرد :خوشبختانه در سه
سال اخیر ،شاهد رشد مناسب شاخص های اقتصادی در استان بوده ایم که این امر با همکاری
و همیاری همه دست اندرکاران و از جمله بخش خصوصی در استان محقق شده است.
وی اضافه کرد :این رشد شاخص ها هم در امور تولید و هم در امور خدمات و تسهیالت بوده
است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم همچنین ادامه داد :البته رشد شاخص های
اقتصادی در استان به معنای مطلوب بودن وضع موجود نیست ،به بیان دیگر باید گفت استان
قم تا رسیدن به شرایط مطلوب اقتصادی فاصله دارد ،اما در عین حال آخرین آمار بیانگر این
است که شاخص های مختلف اقتصادی شاهد رشد خوبی بوده اند و حتی در برخی شاخص
ها ،شاهد جهش رشد بوده ایم.
غضنفری در ادامه به منابع و مصارف بانکی و همچنین تسهیالت بانک های عامل به امور
اقتصادی و تولیدی استان اشاره و اظهار کرد :آخرین آمار برآورده شده از نسبت مصارف به منابع
بانک های دولتی در استان 78،درصد است ،اگرچه وضعیت پرداخت تسهیالت بانکی نسبت
به سپرده موجود در همه بانک های استان از میانگین کشوری پایین تر است.
وی سپس به آخرین آمار درباره هزینه و درآمد خانوارهای استان توجه داد و یادآور شد :آمار
حکایت از آن دارد که متوسط دستمزد در استان از میانگین کشوری کمتر است ،اما باید توجه
داشت که همین متوسط دستمزد در سال های قبل کمتر از شرایط فعلی بود که نشان می دهد
این شاخص در استان رشد داشته است و البته باید با تالش بیشتر همه مسؤوالن به جایگاه
مطلوب خود برسد .معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در پایان از سازمان مدیریت
و برنامه ریزی استان خواست تا آمار شاخص های کالن استان را به صورت فصلی استخراج و
در اختیار دستگاه های استانی قرار دهد تا دستگاه های اجرایی بتوانند برنامه ریزی های جدید
خود را بر اساس آخرین آمار استخراج شده از استان سامان دهند.
معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) :

مراسمتشییعپیکرهایشهدایتفحص
در قم برگزار میشود

معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) قم گفت :مراسم تشییع
پیکرهای شهیدان علیرضا گل محمدی و شهید محمود حاجی قاسمی که در مأموریت
جستجوی پیکرهای شهدا به فیض شهادت نائل آمدند در قم برگزار میشود.
علیتقواییدرگفتوگوباخبرنگاراناظهارداشت:پیکرهایشهیدانعلیرضاگلمحمدی
و شهید محمود حاجی قاسمی که در مأموریت جستجوی پیکرهای شهدا به فیض شهادت
نائل آمدند در قم تشییع میشود .وی افزود :مراسم تشییع پیکر پاک شهدای تفحص روز
یکشنبه با رعایت دستورالعملهای بهداشتی از مسجد امام حسن عسگری (ع) به سمت حرم
مطهر حضرت معصومه (س) برگزار میشود .معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه امام علی بن
ابیطالب (ع) بیان کرد :پیکر شهید گل محمدی پس از اقامه نماز در مقبره الشهدا حرم مطهر
حضرت فاطمه معصومه (س) تدفین و پیکر شهید حاجی قاسمی به زادگاهش شاهرود منتقل
میشود .تقوایی عنوان کرد :شهید علیرضا گل محمدی فرمانده جبهه میانی و درونمرزی
کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح و شهید محمد حاجی قاسمی مسئول
یکی از محورهای تفحص شهدای جنگ تحمیلی بودند که روز پنجشنبه  30بهمن هنگام
جستجوی شهدا در منطقه زرباطیه عراق در اثر برخورد با مین به فیض شهادت نائل آمدند.
رئیس علوم پزشکی قم خبرداد:

افزایشتعدادبستریهایکرونایی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در این استان گفت :در حال
َ
حاضر ۱۰۷بیمار کرونایی در قم بستری هستند که وضعیت ۱۳تن از آنها وخیم است.
به گزارش عصر شنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم ،محمد رضا قدیر در گفت و
گویی اظهار داشت :در  ۲۴ساعت منتهی به دوم اسفندماه ۲۰ ،بیمار با عالئم کرونا توسط
اورژانس مراکز درمانی و بیمارستانی قم مورد پذیرش قرار گرفتند.
َ
َ
وی تعداد بستری شدگان جدید را  ۱۸تن ذکر کرد و افزود :پنج تن که طی روزهای گذشته
بستری شده بودند نیز ترخیص شدند .رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم بیان کرد :در میان
بیمارانی که نتیجه آزمایش کرونای آنها مثبت شده بود نیز هیچ مورد فوتی نداشتیم.
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روحانیدرجلسهستادملیمقابلهباکرونا:

بیانیهبیخاصیت
انتظار بود وزرای امور خارجه آلمان ،انگلیس و
فرانسه در اولین دیدار خود با وزیر امورخارجه آمریکا،
بلوغ سیاسی خود را نشان داده و از آمریکا بخواهند
محسنپاکآیین*
که پیمان شکنی ترامپ در خروج از برجام را با لغو
تحریم های ایران جبران کند .اما سه کشور اروپایی با صدور یک بیانیه بی خاصیت
از ایران خواستند تا به تعهدات برجامی خود بازگردد .این رویکرد اروپا نشان داد که
هنوز اروپا به مرحله استقالل از آمریکا نرسیده و کماکان جرات ابراز وجود در مقابل
کاخ سفید را ندارد.
بیانیه سه کشور اروپایی نشان داد که آنها علیرغم ادعای عالقمندی به حفظ
برجام،بهدنبالتامینمنافعرژیمصهیونیستیوچندکشورمرتجععربیبودهوبا
تخطی از مسئولیت های خود ،در مسیر تخریب توافق هسته ای حرکت می کنند.
آلمان ،فرانسه و انگلیس ،تروئیکای اروپایی که خود امضاکننده برجام هستند در
حالیازتصمیماتقانونیومنطقیایراندرزمینههستهایابرازنگرانیمیکنند
که عمال هیچ اقدامی برای حفظ برجام انجام نداده و برای متقاعد کردن آمریکا
برای پایان دادن به تحریم های ضدایرانی ،ناتوان نشان داده اند.
وزرای امورخارجه کم حافظه اروپا فراموش کرده اند که این ایران بود که به همه
تعهدات خود در برجام عمل کرد و امروز این ایران است که در یک موضع مطالبه
گرانه قرار دارد .پافشاری ایران بر مواضع خود مبنی بر کاهش تعهدات هسته ای
و موضع اخیر مبنی بر عدم تعهد نسبت به اجرای پروتکل الحاقی  ،به دلیل خروج
آمریکا از برجام و احیا و افزایش تحریم های اقتصادی علیه ایران است.
ترامپ با خروج از برجام و اعمال تحریم علیه ایران ،آینده اقتصادی ،سیاسی و
امنیتی اروپا را نیز زیر سوال برد .چرا که برجام غیر از یک تعهد بین ایران و ، ۱+۵
فرمولی برای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا و تقویت چند جانبه گرایی بود که به
نفع اروپا نیز هست .اما توافق هسته ای به سند عهدشکنی غربیها اعم از آمریکا
و اتحادیه اروپا مبدل شد.
جامعه جهانی که بارها در حمایت از ایران ،جلوی زیاده خواهی های ترامپ در
سازمان ملل و شورای امنیت ایستاد به این واقعیت اذعان دارد که آمریکا با اعمال
تحریم های ضدایرانی و تروئیکای اروپایی به دلیل ناتوانی در انجام تعهدات
برجامی ،شانس موفقیت تالش های دیپلماتیک را از بین برده اند .از این رو اقدام
حکیمانه و قانونی ایران در کاهش تعهدات برجامی که مبتنی بر ماده  ۳۶برجام
است ،مورد حمایت جامعه جهانی و بخصوص دو عضو دیگر برجام یعنی روسیه و
چین قرار گرفته است.
هدف ایران از ورود در برجام ،لغو تحریم های اقتصادی بود ،این هدف هنوز
برآورده نشده و همانگونه که رهبر معظم انقالب فرمودند ،ایران تنها در مقابل عمل
طرف مقابل ،اقدام عملی انجام خواهد داد .اقدام صحیح و راهبردی ایران در
کاهش تعهدات برجامی و پیش شرط های ایران در بازگشت به تعهدات ،اقدامی
منطقی برای دمیدن روح به پیکر بی جان برجام است .متاسفانه سه کشورهای
اروپایی می خواهند با حمایت از رویکرد استکباری آمریکا و تمسک به تهدید و
ارعاب ،مردم بزرگ ایران را از پیگیری مطالبات خود که لغو تحریم های طالمانه
است ،منصرف کنند .اما تجربه نشان داده است که مواضع مبتنی بر تهدید،
ً
ارعاب و جنگ روانی علیه ایران ،معموال با ناکامی مواجه شده و در دوره بایدن نیز
همین روند ادامه خواهد یافت.
اقدام ایران در کاهش تعهدات خود نسبت به برجام با تأخیر انجام شد ولی یک
پیام بسیار روشن و دقیق برای طرف های اروپایی دارد و آن این بود که اروپا بهتر
است به صدور بیانیه های تکراری و بی خاصیت دل نبندد و اگر عالقمند به حفظ
برجام است باید آمریکا را متقاعد به لغو عملی تحریم های ضد ایرانی نماید.
*تحلیلگرمسائلبینالملل

با هدف کنترل شیوع کرونا؛

رحمانی فضلی :مرزهای ایران با عراق
بستهمیشود

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :به منظور کنترل شیوع
کرونا در استان خوزستان ،مرزهای ایران با عراق بسته و تردد به خوزستان ممنوع
میشود.عبدالرضارحمانیفضلیروزشنبهدرحاشیهنشستستادملیمقابلهبا
کرونا در جمع خبرنگاران افزود :در جلسه امروز قرارگاه نحوه و چگونگی و ارزیابی
عملکرد طرح شهید سلیمانی مطرح و بررسی شد و گزارش بسیار خوبی در این
خصوص توسط سپاه به عنوان یکی از اضالع این طرح و وزارت بهداشت به عنوان
مسئولوهماهنگکنندهوسازمانبرنامهوبودجهبهعنوانتامینکنندهمالیاین
طرح ارائه شد .وی ادامه داد :مقرر شد برای سه هفته آینده رزمایش کلی توسط
پلیس راه کشور با اولویت نقاط قرمز و نارنجی به ویژه در خوزستان برگزار شود و
کمیته امنیت اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا روی این مسئله تصمیمگیری
کند .وزیر کشور با بیان اینکه طرح مقابله با کرونا با قوت خود ادامه می یابد ،اظهار
کرد :در جلسه امروز سازمان برنامه و بودجه هم درباره تامین منابع گزارش خوبی
ارائه کرد که بعد از تخصیص و تامین ،به مراکز ابالغ خواهد شد .رحمانی فضلی
دیگر محور نشست امروز را نگرانی از وضعیت تردد در جاده های بین شهری و
داخل شهری عنوان و تصریح کرد :با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز الزم بود در
این خصوص تصمیمگیری شود .در جلسه امروز نیروی انتظامی گزارش مفصلی
ازاقدامات خود ارائه کرد و بعد از بررسی نقاط قوت ،مقرر شد در ایام عید و نوروز
طرح ویژه ای ارائه دهند که با قوت و جدیت بیشتری ترددها در جادهها به ویژه
اتومبیلها و خودروهایی که افراد کرونا مثبت در آن هستند ،کنترل شود .فرمانده
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود :طبق این برنامه در شهرها کنترل
تجمعات جدی گرفته شده و به ویژه تجمع اتوبوسها و کامیونها و وسایل نقلیه با
اولویت ویژه مورد بررسی قرار میگیرد.
نمایشگاهبهارهنداریم
رحمانی فضلی درباره خریدهای نوروزی و تمهیدات برای کمتر شدن تجمعات
تصریح کرد :مقرر شد نمایشگاه بهاره نداشته باشیم و فروشهای فوقالعاده را
اصناف و اتحادیه با نظارت کامل پیگیری خواهند کرد .از مردم انتظار داریم
مراعات کنند و اگر لزوم به خرید نیست و یا خریدهای اساسی دارند ،در کوتاهترین
زمان انجام دهند تا نیازی به تجمع نباشد .وی اضافه کرد :در نشست امروز
همچنین موضوع دستفروشها مطرح و مقرر شد دستفروشان بر اساس شرایطی
کهتوسطشهرداریهاواستانداریهاوناجادرنظرمیگیرند ،عملکنند.فرمانده
قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا با اشاره به گزارشهای ارائه شده در خصوص نحوه
تامین واکسن کرونا ،گفت :در نشست امروز همچنین مقرر شد تامین واکسن
های خریداری شده از کشورهای مختلف ،سریعتر فراهم شود و با اولویت بندی
و دستورالعمل طراحی شده توسط وزارت بهداشت عمل شود .رحمانی فضلی
ادامه داد :یکی دیگر از موضوعات ،وضعیت ویژه و خاص خوزستان است که مقرر
شد مرزهای ما با کشورهای عراق بسته و تردد بین شهری در خوزستان ممنوع
شود .همه دستگاهها به ویژه اصناف موظف به همکاری شدند .وزیر کشور گفت:
دادستانی قرار است اعمال قانون توسط ناجا را با جدیت پیگیری کند و همچنین
علما ،شیوخ و رسانههای خوزستان تالش کنند با ایجاد جریان آگاهیبخشی و
فرهنگی عمومی ،فضای اجتماعی را برای رعایت بیشتر پروتکلها آماده کنند.
وی اضافه کرد :مرز با عراق را مسدود کردیم و امیدواریم با همکاری مردم مشکل
خوزستان به زودی حل شود تا نوروز خوبی داشته باشیم.
رئیسسازمانقضایینیروهایمسلحکشورخبرداد:

اتمامرسیدگیبهپروندههواپیمای
اوکراینی در دادسرای نظامی

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور گفت :رسیدگی به پرونده سانحه
سقوط هواپیمای اوکراینی در دادسرای نظامی به اتمام رسیده است .حجت
االسالم والمسلمین بهرامی در حاشیه بازدید از دادسرای نظامی شهرستان
شاهرود گفت :با اتمام رسیدگی به پرونده حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی در
دادسرای نظامی ،این پرونده هم اکنون در مرحله تدوین کیفرخواست است.

تالش میکنیم تا وارد موج چهارم نشویم

رئیس جمهور با تاکید بر لزوم تغییر سبک
زندگی برای مقابله با کرونا؛ گفت :همه تالش ما
این است که وارد موج چهارم نشویم؛ تا در شب
عید مردم راحتتر به زندگی خود برسند.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در
نشست روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا؛ با
تاکید بر لزوم تغییر سبک زندگی برای مقابله با
کرونا؛ تصریح کرد :مردم باید به خوبی بدانند که
شرایط امروز کشور برای آموزش ،خرید ،رفتن به
بازار ،سینما ،مراکز مذهبی ،مسافرت و  ...عادی
نیست.
رئیس جمهور افزود :شرایط امروز ما
غیرمعمولی است؛ ما باید در این شرایط سبک
زندگی مان را عوض کنیم؛ یعنی ماسک بزنیم،
دستمانرابشوئیم،فاصلهگذاریرارعایتکنیم،
دورهمیها و تجمعها را کنار بگذاریم ،ترددها را
کم کنیم و یعنی خالصه اش میشود؛ سبک
زندگیجدید.
روحانی ادامه داد :از موج اول به خوبی عبور
کردیم ،از موج دوم نیز عبور کردیم ،موج سوم
سخت بود ،اما از آن نیز عبور کردیم و همه تالش
ما این است که وارد موج چهارم نشویم؛ تا در شب
عید مردم راحتتر به زندگی خود برسند.
رئیس جمهور با اشاره به موضوع ساختارسازی
در موضوع مقابله با کرونا گفت :ساختار جدید
یعنی تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا که با
کمیتههای فرعی و قرارگاه عملیاتی و با کمک
همهنیروهادرکناریکدیگرقرارگرفتند.

روحانی ادامه داد :در این ستاد ما برخی
قوانین و مقررات را برای رفاه حال مردم و کمک به
اقشار تحت فشار تغییر دادیم؛ وام و یارانه ویژهای
اختصاص دادیم ،برای کسب و کارهایی که دچار
مشکل بودند و همچنین برای اجاره مسکن نیز
وام در نظر گرفتیم.
رئیس جمهور افزود :کمکهای الزم را در حد
توان کشور انجام دادیم و قوانین الزم را همین
جا وضع و تصویب کردیم ،هرجا مقررات دست و
پاگیری بود مثل امهال برای پرداخت وام یا برق و
آب و مالیات ،ستاد اقدامات الزم را در سایه دولت
الکترونیکواقتصاددیجیتالانجامداد.
روحانی گفت :ما از قبل نیز به دنبال دولت
الکترونیک و اقتصاد دانش بنیان بودیم؛ اما در
عین حال در وانفسای کرونا ،ضرورت این موضوع
برای ما روشنتر شد ،حرکتی که در این یک سال
در حوزه دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال
شروع شده نه تنها با سالهای قبل بلکه با دهه
قبل هم قابل قیاس نیست ،در این یک سال
حرکت عظیم و بسیار بزرگی انجام گرفت.
رئیسجمهورهمچنینبهفداکاریبخشتولید
کشور اشاره کرد و گفت :در همان روزهای خطر
و دلهره مردم در اسفندماه سال گذشته ،تولید
کشور دست نخورد و تمام دستگاهها با رعایت
پروتکلها به تولید خود ادامه دادند.
آقای روحانی افزود :حتی برای لحظهای نیز
خدمات قطع نشد برای مثال آب ،برق و گاز قطع
نشد و با همه این شرایط سخت همه کسانی که

ضرورت داشت مثل مدافعان سالمت در کنار
دستگاهها و کارخانهها و چاههای نفت پای کار
بودند و شبانه روز فعالیت کردند.
رئیس جمهور تصریح کرد :وقتی حادثهای
رخ میدهد ،وجود خدمات ملموستر میشود،
در تمامی فصلها و به ویژه سرمای زمستان ،ما
قطعی گاز نداریم و خدمات در حال انجام است.
روحانی گفت :ما امروز تقریبا در ملزومات
بهداشتیبهبیروننیازینداریم.
شبههافکنیضدانقالبدرموردکرونا
دروغ محض بود
رئیس جمهور درادامه در جلسه ستاد ملی
مقابله با کرونا گفت :در تمام حوادث کرونا
همیشه به صورت دقیق آمار را به مردم اعالم
کردیم.
رئیس جمهور گفت :اسفند سال گذشته؛
متوجه شدیم که این ویروس وارد کشور شده و
در این روز تست تشخیصی به ما اعالم کرد که
ویروس کرونا وارد شده که ممکن است چند روز
زودتر نیز این ویروس وارد شده باشد.
آقای روحانی افزود :از اولین روزی که از ورود
اینویروسبهکشورمطلعشدیم؛تصمیمگرفتیم
به مردم اعالم کنیم که این ویروس وارد کشور
شده است و افرادی نیز به آن مبتال شده اند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در آن مقطع
بعضیها شبهه داشتند که در آستانه انتخابات
هستیم که آیا این موضوع را به اطالع مردم
برسانیم یا نه؟ گفت :من اعالم کردم که هیچ
تردیدی در این زمینه نکنید؛ چه انتخابات پیش
رو باشد و یا نباشد و هر مراسمی باشد؛ این
موضوع شوخی پذیر نیست و با جان مردم سر و
کار دارد؛ مردم باید از این موضوع مطلع شوند که
از همان روز چهارشنبه به مردم ورود این ویروس به
کشور اعالم شد.
روحانی افزود :در این زمینه ضد انقالب
خارجی نشین ایجاد شبهه کرد که دولت واقعیت
را به مردم نگفت و به خاطر انتخابات؛ موضوع را
دیر اعالم کرد ،این یک تهمت و یک دروغ صد در
صد است.
رئیس جمهور گفت :ما از همان لحظهای که
متوجه این ویروس شدیم به مردم اعالم کردیم؛
این وظیفه ما بوده؛ در طول این مدت و در تمام
حوادث کرونا و افزایش و کاهش تعداد مرگ و میر
به صورت یک آمار دقیق به مردم اعالم کرده ایم.

رئیسقوهقضائیه:

تولید واکسن دشمن را ناامید کرد
رئیس قوه قضائیه گفت :این کاری که در رابطه با
تولید واکسن کرونا در کشور انجام شد از یک موشکی
که در بخش نظامی ما تولید می شود اثرش برای
ناامیدکردندشمنوامیدوارکردنمردمکمترنیست.
آیت الله رئیسی ظهر شنبه در سفر استانی به
کهگیلویه و بویراحمد در جمع خبرنگاران در یاسوج
افزود :آنچه امروز دشمن را ناامید میکند در حوزه
تولید ،آن است که هر چه تولید افزون شود ،دشمن
ناامیدترمیشود.
وی با بیان اینکه باید از ظرفیتها به نحو مطلوب
استفاده کرد ،گفت :نخبگان به عنوان موثران در
جامعه باید تالش کنند که به نحوی آسیبهای
اجتماعی و اقتصادی کاهش یابد چرا که آسیبهای
اجتماعیتبدیلبهجرممیشوند.
آیت الله رئیسی اظهار داشت :باید کاری کرد که
ما شاهد کاهش ناهنجاریها و کاهش آسیبهای
اجتماعی باشیم که این آسیبها تبدیل به جرم و جرم
تبدیل به مسائل کیفری و جزایی نشود.
وی افزود :عدالت ،یعنی عدالت اجتماعی و
اقتصادی میتواند آسیبهای اجتماعی را کاهش
دهد و آنچه در جامعه از فساد و تبعیض میبینیم

محصول بی عدالتیها و محصول دور شدن از عدالت
اقتصادیواجتماعیاست.
آیت الله رئیسی تصریح کرد :ما هر چه به عدالت
عمل کنیم شاهد کاهش ناهنجاریها هستیم و
همانگونه که رهبر فرمودند باید فقر ،فساد و تبعیض
را ریشه کن کرد و نه فقر زیبنده نظام اسالمی است
نه فساد و نه تبعیض و هیچکدام با نظام اسالمی
سازگاریندارند.
وی با بیان اینکه هیچکس نگران مشارکت مردم
نباشد ،اظهار داشت :مردم چشم و گوش باز دارند و
اوضاع و شرایط را خوب میبینند و عرصهها را خوب
رصد میکنند و در کرونا در حرکت مومنانه رهبری
چقدر زیبا حضور یافتند به رغم اینکه دچار مشکالت
مالی شده بودند.
آیت الله رئیسی افزود :آنچه باید به دنبال آن بود این
است که سازمان اداری در کشور باید کار آمد شود و هر
چه کار آمدتر گردد و اجرای عدالت در عمل و اجرا و
میدان بیشتر شود ،امید هم افزون شده و دشمن دچار
یاس و ناامیدی خواهد شد.
وی بیان داشت :هر کاری که امروز در جهت افزایش
تولید و در جهت پیشرفت این کشور انجام شود،

باعث امیدواری مردم میشود و دستگاه قضائی که
هم وظیفه نظارت و هم قضاوت دارد ،در حوزههای
نظارتی وظیفه دارند که دنبال کنند ،ببیند و بشنوند
و پیگیری کنند و خستگی ناپذیر کار کنند تا کار به
نتیجهومحصولبرسد.
آیت الله رئیسی افزود :باید با یک دنیا امید و تالش
کار را با قدرت دنبال کرد و گرهها گشوده خواهد شد و
آینده بسیار روشن و درخشان است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه این ظرفیتی که
در استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد به برکت
بسیاری از سرمایههایی همچون علما ،بزرگان و
نخبگان بوده و نتیجه اش در کارنامه این استان قریب
به دوهزار شهید است ،گفت :این ظرفیت عظیم
در پرتو ارتباط با خدا و ارتباط با دین و فرهنگ دینی
ایجاد شده و نشان آن تربیت مردم و ارادت به اهل بیت
عصمت و طهارت بوده که از سرمایههای مهم استان
است.
وی افزود :همه این ظرفیتهای خدادادی همچون
آب و خاک و هوا و کشاورزی و گردشگری و صنایع
و نیروی جوان و نخبه که آماده تولید و فعالیت است
برایمسئولینمسئولیتآوراست.

جهانگیری:

فشارهای حداکثری علیه ایران به بنبست خورد
معاوناولرییسجمهوریگفت:تهدید،تحریموفشارحداکثریآمریکابرایبه
زانو در آوردن ملت ایران به بن بست خورده و نتوانستند اقتصاد ما را شکست دهند.
اسحاقجهانگیریروزشنبهدرنشستستاداقتصادمقاومتیوافتتاحهمزمان
طرحهای اقتصادی و عمرانی کردستان ،اظهار داشت :با اعمال تحریمهای
ظالمانه کشور در شرایط بسیار حساس و دشواری قرار گرفت.
وی با بیان اینکه ،این شرایط سخت و حساس برای مسووالن اهمیت ویژه ای
دارد ،افزود :این شرایط به ویژه در مقاطع که فشار بر زندگی مردم بیشتر شد،
وظیفه اخالقی ،انسانی و شرعی مسووالن را سنگینتر کرد تا هر از آنچه در توان
دارند برای رفع گرفتاری مردم استفاده کنند.
جهانگیری با اشاره به دورانی تحریمهای قبل از انجام مذاکرات سخت و
فشرده با  ۵+۱افزود :این مذاکرات در نهایت منجربه توافق برجام شد و در پی آن
فعالیتهای اقتصادی و عمرانی کشور به ویژه در سال ۱۳۹۵شتاب بیشتری گرفت
و این سال سال ویژه ای برای کشور بود.
وی اضافه کرد :کشور در این سال باالترین رشد اقتصادی دنیا را داشت و از سال
 ۱۳۹۶با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا شرایط تغییر یافت.
معاون اول رییس جمهوری از ترامپ به عنوان فردی نام برد که جز به مسائل
تبعیض نژادی به هیچ قاعده اخالقی و حقوق بین المللی ارزش قائل نبود ،اضافه
کرد :این فرد عالوه بر تحریمهای زیادی که علیه ایران وضع کرد ،از نظر از توافق
بین المللی  ۶کشور هم در حالی خارج شد که ایران به همه تعهدات خود عمل
کرده بود.
جهانگیری این اقدام ترامپ را خارج از همه عرف و قوانین بین الملل برشمرد
و اظهارداشت :وی به قول خود تحریمهای دردآوری را آغاز کرد تا مردم دست به
حرکتهای خطرناک علیه نظام بزنند و فکر می کرد که اقتصاد کشورمان را فلج می
کند.
وی تاکید کرد :این در حالی بود که ایران در برابر ابر قدرتها هم ضعفی از خود
نشانندادهودربرابرهرگونهتحرکنظامیآمریکاواکنشبهترینشاندادوقدرت
خود را به رخ دنیا کشاند که نمونه آن ساقط کردن مجهزترین پهباد آمریکا بود.
جهانگیری به اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار شهید
سلیمانی ،هم گفت :آمریکا این اقدام را انجام داد تا زهرچشم دیگری از ایران
بگیرد اما واکنش فوری ایران در موشکباران عین االسد نشان داد که کشورمان

تسلیمپذیرنیست.
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد :راهبرد اقتصادی کشور در جنگ و فشار
حداکثری که رهبر معظم انقالب آن را ترسیم کردند ،بکارگیری راهبرد مقاومت
بود که دشمنانی را انتظار داشتند در دومین سال تحریمهای شدید و همزمان
با سالگرد پیروزی انقالب در تهران باشند ،ناکام گذارد تاجایی که خود اروپا به
شکستتحریمهایسنگیناذعانکرد.
جهانگیری با اذعان به اینکه قبول داریم زندگی مردم بسیار سخت و گرانی کاال
و اجناس افزایش یافه است ،افزود :با این وجود اقتصادی کشور تعطیل و کشور
درگیر قحطی و ناامنی حاصل از این شرایط نشد.
وی افزود :امروز دیگر از ترامپ و تیم وی در دنیا خبری نیست و جمهوری
اسالمی برنامه های خود را برای افقهای آینده ترسیم می کند.
جهانگیری اضافه کرد :وقتی ترامپ در شورای امنیت علیه ایران مکانیسم ماشه
را فعال کرد ،تنها خود و نفر همراه وی به آن رای داد و تمام کشورهای عضو شورای
امنیت به نفع ایران موضع گیری کردند.
وی افزود:در شرایط کرونا به رغم مدعی بودن حقوق بشر ،اجازه ورود دارو ندادند
ولی با این وجود هیچ شهروند ایرانی احساس کمبود دارو نکرد و هنوزهم با وجود
کمک سازمان جهانی بیش از یک سال است که اجازه وارادت برخی داروها را به
ما نداده اند.
جهانگیری گفت :راهبرد ما در برابر دولت جدید آمریکا همان است که رهبر
معظم انقالب اعالم کرده اند و آمریکا با برداشتن تمامی تحریمها و راستی آزمایی
از سوی ایران می تواند به برجام برگردد چرا که ایران تنها کشوری بود که به تمام
تعهدات خود پایبند ماند و با خروج آمریکا از این تفاهمنامه ،همچنان منطقی
عملکرد.
جهانگیری سال  ۱۳۹۹را سخت ترین سال از نظر منابع درآمدی در طول دوران
انقالب اسالمی برای مردم دانست و افزود :در سالهایی با کسری  ۵۰درصدی
بودجه مواجه بودیم ولی به فضل الهی بودجه سال آینده بصورت مناسب بسته
شده که امیدواریم این بار تصویب شود.
معاون اول رییس جمهوری در ادامه سخنان خود ،شاه بیت تاب آوری در مسائل
اقتصادی را سیاست اقتصاد مقاومتی اعالم و تاکید کرد :این مساله هدیه بزرگی
بود که در اختیار دولت قرار گرفت و دولت هم با تمام توان آن را اجرایی کرد.

سخنگویستادملیمقابلهباکروناتاکیدکرد:

تزریقواکسنفقطبراساساولویتهای
سندملیواکسیناسیون

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :برای ادامه روند واکسیناسیون
کرونا منتظر ورود واکسنهای جدید هستیم و به محض اینکه واکسنها برسد،
واکسیناسیون را ادامه میدهیم .تزریق واکسن فقط بر اساس اولویتهای سند
ملی واکسیناسیون انجام میشود و خارج از این سند به هیچ فردی واکسن زده
نمیشود.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،علیرضا رئیسی روز شنبه پس از جلسه ستاد ملی کرونا
با تاکید بر ادامه واکسیناسیون کرونا برای گروه های آسیب پذیر افزود :امروز پنجاه
وهشتمینجلسهستادمقابلهباکروناباحضوررئیسجمهوریبرگزارشدویکسال
درگیری با همه گیری کرونا بررسی شد.
وی گفت :یکسال از زمان پیدایش ویروس کرونا در کشور گذشت .امروز حدود
سه روز از سالگرد ورود این مهمان ناخوانده به کشور گذشت .همچنان این مهمان
قصد رفتن ندارد حتی خبرهایی می رسد که این ویروس جهش هایی هم در
جاهای مختلف دنیا داشته که یکی از نگرانی های مهمی است که امروز در جلسه
ستاد ملی کرونا مطرح شد.
معاون بهداشت وزیر بهداشت ادامه داد :نکته مهم این است که همسایه های
غربی از جمله عراق است با شیوع باالی بیماری کووید ۱۹مواجه شده اند و که
حتما باید مراقب باشیم ،شواهدی از گردش ویروس جهش یافته در عراق و وجود
دارد .سیر گردش ویروس کرونا در عراق شتاب دارد .به استانهای غربی کشور
توصیه و تاکید شده که باید بیشتر مراقب باشند و برای کنترل این ویروس به ویژه
مرزهای غربی کشور باید اقدامات سختگیرانه ای برای عبور و مرور صورت بگیرد.
سخنگویستادملیکروناگفت:استانخوزستانباالترینمیزانشیوعبیماری
کووید ۱۹را دارد .گردش ویروس انگلیسی در خوزستان دیده شده است .در اهواز
و جنوب اهواز این ویروس مشاهده شده و این زنگ خطر و هشداری است که همه
باید رعایت کنند .اکنون میزان رشد و سرعت انتشار ویروس در خوزستان بسیار
باالست و نسبت به کل کشور شیب تند و شتابانی دارد باید دقت کرد شیوه نامه
هایبهداشتیرعایتشود
وی افزود :کرونا در مازندران خوشبختانه سیر نزولی را طی می کند .امیدواریم
بارعایت بیشتر شیوه نامه ها ،شیوع بیماری را مهار کنیم و سیر نزولی رو به پایین
برود .در مجموع میزان بستری ها در کشور طی هفته های گذشته افزایش مالیم
داشتیم اما باید دقت کنیم در برخی استانها مثل استانهای شمالی که بیشترین
میزان بستری را داشتیم کاهش پیدا کند البته در برخی استانها مثل خوزستان،
آذربایجان شرقی و ایالم سیر بیماری افزایشی است و باید مراقبت کنیم.
رئیسی گفت :در کل در کشور  ۱۱شهر قرمز داریم که همگی در خوزستان
هستند ۵۲ ،شهر نارنجی ۲۱۷ ،زرد و  ۱۶۸شهر آبی داریم .هفته گذشته به
تعداد شهرهای نارنجی افزوده شده است .شهرهای آبادان ،اهواز ،بندر ماهشهر،
خرمشهر ،دزفول ،دشت آزادگان ،رامهرمز ،شادگان ،شوشتر ،کارون و هویزه در
وضعیت قرمز قرار دارند.
وی افزود :قدرت سرایت ویروس انگلسی باالست ،راه حل مقابله هم همان
کارهای قبلی است با دقت بیشتری باید انجام شود .مراقبت از سالمندان و اطفال
باید جدی گرفته شود .این دو گروه به شدت آسیب پذیر هستند .افراد باالی ۶۰
سالتاجایممکنازخانهبیروننیایندودرجمعحضورپیدانکنند.رعایتفاصله
گذاری ضروری است .جوانان اگر برای دیدار پدر و مادر می روند تا جای ممکن
دیدار کوتاه یا از طریق مجازی باشد و حتما در این دیدارها باید تهویه مناسب و
ماسکاستفادهشود.
رئیسی گفت :سالمندان بسیار آسیب پذیر هستند ،نباید ساده انگاری کنیم در
ارتباط با کرونا تجربه ثابت کرده هر وقت میزان رعایت پروتکل ها پایین باید همه
آسیب می بینیم  .اکنونن با ۱۴درصد افت رعایت پروتکل در کشور مواجه هستیم.
هر زمان افت پروتکل ها اتفاق بیفتد .میزان بیماری افزایش پیدا می کند .مرزهای
غربی به شدت باید مراقبت شوند و از رفت و آمدها به شدت باید جلوگیری کنیم.
آیتاللهموسویتبریزی:

نبایدانتخاباتراتحریمکرد

دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم گفت :تا این لحظه مجمع
مدرسین و محققین برای انتخابات پیشرو برنامه خاصی تدوین نکرده است.
آیت الله سیدحسین موسوی تبریزی در گفتگو با خبرنگار مهر در باره برنامههای
حزب متبوع خود برای انتخابات  ۱۴۰۰گفت :تا این لحظه مجمع مدرسین و
محققینبرایانتخاباتپیشروبرنامهخاصیتدویننکردهاست.برنامهنهاییاین
مجمع در چارچوب کل جبهه اصالحات خواهد بود.
دبیرکل مجمع مدرسین و محققین با تاکید بر اینکه نماینده این مجمع در
جلسات نهاد اجماعساز حضور دارد اظهار کرد :کمیته و کارگروهی تشکیل
ندادهایم؛ اما نماینده مجمع در جلسات اجماعساز ،نظرات اعضای شورا را منتقل
خواهد کرد .هنوز مذاکرات ناتمام است و منتظر نتایج نهایی هستیم؛ ولی نتیجه
جبهه اصالحات هرچه باشد مجمع مدرسین و محققین همان را انجام خواهد
داد.
موسوی تبریزی معرفی کاندیدای پیشنهادی مجمع مدرسین و محققین برای
ریاستجمهوری را به آینده موکول کرد و گفت :اول باید نظرات و تصمیمات جبهه
ً
اصالحات مشخص شود ،فعال نمیتوانیم اسم کسی را مطرح کنیم.
وی درباره انتخابات شوراهای شهر خاطرنشان کرد :در انتخابات شوراها هم تا
حد امکان شرکت خواهیم کرد اما شرطش این است که کاندیداهای مورد تأیید
خودمان برای شوراها حضور داشته باشند.
دبیرکل مجمع مدرسین و محققین شرکت آگاهانه در انتخابات را وظیفه شرعی
دانست و تاکید کرد :نباید انتخابات را تحریم کنیم؛ اما باید با پیدا کردن شناخت
صحیح از کاندیداها و اطمینان از کارآمدی و صالحیت آنها پای صندوقها برویم.
ضروری است بدانیم با انتخاب و رأی دادن ،مسئولیت کارها و تصمیمات فرد
منتخب را برعهده میگیریم .رأی و نظر ما اگر کسی را به مسئولیت برساند و در
پیروزی او اثر داشته باشد ،ما هم در دستاوردها با او شریک خواهیم بود.
رئیس سازمان زندانها اعالم کرد

زندانیان فقیر با بدهی کم تا پایان هفته
آزادمیشوند

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در مراسم آزادی ۲۲
نفر از زندانیان استان کهگیلویه و بویر احمد گفت :تا پایان هفته ،تمام زندانیان
فقیر کشور که به علت مبالغ پایین در زندان هستند شناسایی و از محل اعتبارات
اهدایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) آزاد خواهند شد.
حاج محمدی با اشاره به نقش کنترل های درونی در بازداری انسان از ارتکاب
به جرم گفت :کنترل درونی بهترین شیوه مراقبت از خود است و اگر ما پایبند به
قواعد ،اصول و اخالق باشیم نیازی به این پابندها نداریم.
رئیس سازمان زندانها با اشاره به موضوع خانواده زندانیان گفت :متاسفانه
با زندانی شدن هر فرد خانواده او نیز دچار آسیب می شود و شما باید بخاطر
خانواده ،فرزندان و همسر خود از مسیر گذشته خود بازگردید و راه درست زندگی
را انتخاب کنید .رئیس سازمان زندانهای کشور در بخش دیگری از سخنان خود
گفت :زندگـی اجتماعی نیازمند امنیت اسـت ،امنیتی کـه ضامن فعالیتهای
سـازندهاجتماعـیاسـت.ویاظهارداشت:امنیـتخـودبـهخـودپدیـدنمیآید؛
چراکـه در اجتمـاع افرادی هسـتند کـه ایـن نعمـت را نادیده گرفته و با تخطی از
عهد خود موجب تزلزل امنیت اجتماعی می شوند که بـرای جلوگیـری از این عدم
پایبندی به تعهدات ،زنـدان نقش نگهداری ،کنتـرل و هدایت افراد را به عهده دارد
تـا اجتمـاع بتوانـد بـا امنیـت و سالمتی َراه رشـد و بالندگـی را طـی نمایـد.
َّ َ َ َ َ ُ ً
َ ُ
َ
سئولـا » تاکید
هد إن العهد کان م
حاج محمدی با اشاره به آیه شریفه « و أوفوا ِبالع ِ
داشت :همه ما موظف به مراقبت و نظارت بر تعهدات خود و دیگران هستیم.
اما امروز با آزادسازی این زندانیان تالش نمودیم تا در راستای احیای ارزشهای
انسانی و اسالمی و ترویج فرهنگ بخشش گام برداریم.

سالمت 3

 شماره 5221ت و سوم 
یکشنبه -سوم بهمن ماه  -1399سال بیس 

چرا باید خانه تکانی امسال را جدی گرفت؟

نکاتی مهم برای خانهتکانی در روزهای کرونایی

ازآنجاکه خانهتکانی مهمترین استراتژی برای مبارزه با ویروس کروناست،
خانهتکانی امسال مهمتر از هر زمان دیگری است اما نکات مهمی در مورد
خانهتکانی در طی بیماری همهگیر ویروس کرونا وجود دارد که همه باید از آنها
پیرویکنند.
خانهتکانی از رسوم بسیار قدیمی است که مردم چند ماه قبل از آمدن بهار شروع
به گردگیری و تمیز کردن خانه میکنند اما ویروس کرونا که بیش از یک سال است
وارد زندگی بشر شده ،تمام جنبههای زندگی انسان را ازجمله دورکاری ،پوشیدن
ماسک ،خرید اینترنتی ،تحصیل مجازی و حتی نظافت مردم را تحت تأثیر قرار داده
است .کرونا باعث شد تا مردم بیش از همیشه به نظافت اهمیت دهند و این روزها
سؤاالت زیادی در رابطه با خانهتکانی در دوران کرونا در ذهن خانمها است که ما
در ادامه به آنها پاسخخواهیم داد .خیلیها امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا
و عدم دیدوبازدید در عید نوروز دست از خانهتکانی میکشند و با یک گردگیری و
نظافت ساده به پیشواز شروع سال جدید میروند اما برخالف آنچه این افراد تصور
میکنند ،خانهتکانی امسالبیش ازسالهای قبل مهم است .حتی اگرهیچسالی
عادت به خانهتکانی نداشتید ،به شما توصیه میکنیم خانهتکانی امسال را به چند
دلیلنادیدهنگیرید:
با توجه به تأثیر قرنطینه خانگی در طول همهگیری کرونا بر سالمت روحی افراد،نظافت و تمیز کردن خانه باعث میشود تا احساس بهتری پیدا کنید .همچنین بر
اساس تحقیقات انجامشده ،منظم بودن و تمیز کردن میتواند به شما کمک کند
آرامشبیشتریداشتهباشید.
قرنطینه خانگی و اعمال محدودیتها فرصتی عالی برای جبران کارهایعقبافتاده ازجمله نظافت قسمتهایی از خانه است که تنها سالی یکبار تمیز
میشوند- .ازآنجاکه نظافت مهمترین استراتژی برای مبارزه با ویروس کروناست،
خانهتکانی امسال مهمتر از هر زمان دیگری است زیرا نظافت خانه میتواند تا حد

سبزیجاتیکهبرایدیابتیهامناسباست

راه هوشمند برای جلوگیری از فوران قند خون در مبتالیان به دیابت نوع دو ،انتخاب
سبزیجاتکمکربوهیدراتاست.
سبزیجات غیر نشاستهای یا کم کربوهیدرات حاوی ویتامینها ،مواد معدنی و فیبر
و در عین حال کم کالری هستند .ضمن این که مواد شیمیایی گیاهی موجود در آنها
منجر به حفظ قند خون در محدوده سالم می شود.
مارچوبه :این گیاه نیز در هر فنجان تنها  ۲۷کالری و  ۵گرم کربوهیدرات دارد
و سرشار از ویتامین های آ و کا است .هنگام خرید مارچوبه تالش کنید ساقههای
سبز روشن آن را انتخاب کنید .مصرف منظم مارچوبه سبب کنترل میزان قند خون و
افزایش تولید انسولین در بدن میشود.
اسفناج :این سبزی کم کربوهیدرات انتخاب عاقالنهای برای مبتالیان به دیابت
نوع دو و حاوی فوالت ،بتاکاروتن و ویتامین کا است .محققان حتی اعالم کرده اند که
رژیم غذایی سرشار از سبزیجات برگ سبز تیره مانند اسفناج خطر ابتال به دیابت را تا
ی دهد .رنگ سبز تیره اسفناج حاوی سطح باالیی از کلروفیل
حدود زیادی کاهش م 
است؛ ماده ای که به مبارزه با دژنراسیون ماکوال و آب مروارید می رود .دژنراسیون
ماکوال علت اصلی از دست دادن بینایی در افراد مسن است.
برگ چغندر :منبع عالی از ویتامین های ب ،آ ،کا ،آهن و کلسیم است و یکی از
بهترینگزینههابرایکاهشقندخون،سوزاندنچربیوکاهشالتهاببدنبهشمار
می رود.
کلم بروکلی :این سبزی یک نیروگاه تغذیه ای برای مبارزه با سرطان شناخته شده
استضمناینکهکلمبروکلیوسبزیجاتمشابهآندارایباالترینمقدارسولفورافان
هستند .این ترکیب منجر به افزایش آنزیم های بدن برای مبارزه با مواد شیمیایی
سرطان زا می شود .عالوه بر این ،کلم بروکلی کربوهیدرات کمی دارد و سرشار از
ویتامینهای آ ،ث و کا ،فیبر و آهن است.
کلم بروکسل :سرشار از ویتامینEاست؛ نوعی آنتی اکسیدان که از بدن در برابر
آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد محافظت می کند .این نوع کلم نیز سرشار از
ویتامین آ ،ث و فوالت و فیبر است و محققان بر این باورند که عالوه بر فوایدش برای
ن ها را دفع کند.
دیابتی ها ،میتواند برخی سرطا 
خیار :نزدیک  ۹۶درصد از این سبزی را آب تشکیل داده و به بدن برای هیدراته
ماندن کمک می کند .خیار بسیار کم کالری و حاوی آنتی اکسیدان هایی برای مبارزه
با آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد است و مصرف آن در برابر بیماری های مزمن
مانند سرطان ،دیابت ،بیماری های قلبی و آلزایمر محافظت ایجاد می کند .خیار
همچنین حاوی پتاسیم برای کاهش میزان فشار خون است.
فلفل قرمز :سرشار از ویتامین ث برای بهبود سیستم ایمنی بدن و تسهیل جذب
آهن است ضمن این که منبع غنی از ویتامین ب ،۶فوالت ،ویتامین آ و آنتی اکسیدان
ها نیز شناخته می شود.

زیادی به پیشگیری از ابتال به کرونا و جلوگیری از گسترش آن کمک کند(.بهشرط
آنکه به نکاتی که در ادامه اشاره میکنیم ،توجه کنید).
بهترینپاککنندههابرایخانهتکانیدرروزهایکروناییچیست؟
جرججیسونتترومیکروبشناسومتخصصبیماریهایعفونیدربیمارستان
تورنتو میگوید« :ویروس توسط گرما کشته میشود .گرما در دمای بیش از
 77درجه سانتی گراد بهترین کشنده باکتری و ویروس است ».به همین دلیل
بخارشوی یکی از بهترین پاککنندههایی است که بهوسیله آن میتوانید خانه را
تمیز و عاری از ویروس کنید .مهمتر از همه اینکه برای تمیز کردن سطوح منزل مثل
دیوار ،مبل ،تابلو فرش ،کابینت و ...با استفاده از بخارشوی نیازی به شوینده ندارید
زیرا بخار ب هراحتی جرم و کثیفی را از بین میبرد.
خدمات سالمت ملی ( )NHSپیشنهاد میکند از بخارشوی برای تمیز کردن
پردهها ،فرشها ،تشکها و مبلها که نمیتوان با اسپری تمیزکننده ضدعفونی
کرد ،استفاده کنید .اگر در منزل بخارشوی ندارید ،نگران نباشید؛ پاککنندههای
دیگری وجود دارند که بهاندازه بخارشوی قوی و مؤثرند .مرکز کنترل و پیشگیری
بیماریها( )CDCتوصیه میکند برای خانهتکانی و تمیز کردن خانه از مخلوط ¼
فنجان سفیدکننده (وایتکس) با سه لیتر آبخنک استفاده کنید .این پاککننده
و همچنین سرکه سفید در برابر ویروسهای مشابه ویروس کرونا مثل آنفوالنزا
اثربخشی نشان داده و قدرت پاککنندگی باالیی دارد اما با توجه به آنکه هنوز
شواهدکافیبرایاثباتمؤثربودناینضدعفونیکنندههاعلیهویروسکروناوجود
ندارد ،میتوانید سطوحی در خانه که تماس زیادی با آنها دارید را با الکل اتانول
 90-70درصدضدعفونیکنید.
کجاهاراتمیزکنیم؟
خانهتکانی برای آن دسته افرادی که رسم هرسالهشان است ،چندان سخت و
پیچیده نیست اما اگر با شروع ماه اسفند دچار سرگردانی میشوید و نمیدانید باید

از کجا شروع کنید ،به نکات زیر دقت کنید:
گام اول :دستکشهایتان را دستتان کنید و از آشپزخانه و کابینتها شرع کنید.کردن داخل کابینت آنها
ظروف خاک گرفته را بشویید و بعد از خشککردن و تمیز ِ
راسرجایشانبچینید.
گام دوم :به سراغ کمک لباسهایتان بروید .لباسهای کهنه و یا غیرقابلاستفاده را بیرون انداخته و کمدتان را مرتب و منظم کنید.
گام سوم :پردهها را دربیاورید و تا آنها را داخل ماشین لباسشویی میاندازید،شیشههاراتمیزکنید.
گام چهارم :تمیز کردن دیوارها را شروع کنید .برای این کار از اسفنج و موادشویندهی شیمیایی استفاده کرده و اگر روی دیوار لکهای بود که پاک نمیشد،
مقداری خمیردندان روی آن بگذارد تا لکه از بین برود.
گام پنجم :با استفاده از یک دستمال خشک لوسترها را گردگیری کرده و بعد بهً
کمک یک دستمال آغشته شده به الکل کامال آنها را تمیز و براق کنید.
گام ششم :با استفاده از جرمگیر و یک فرچه زبر ،سرامیکهای کف و دیوارسرویسهایبهداشتیراتمیزکنید.
گام هفتم :اگر فرش شما نیاز به شستشو دارد ،آنها را به قالیشویی تحویلدهید و اگر زیاد کثیف نیست میتوانید آنها را با استفاده از مخلوط شامپو فرش
و آب ،کیسه بکشید.
برای خانهتکانی در دوران کرونا میتوان از نظافتچی کمک گرفت؟
اگر هرساله با کمک نظافتچی خانهتکانی میکردید و امسال به دلیل شیوع کرونا
دچار دودلی بین گرفتن یا نگرفتن نظافتچی هستید ،باید بگوییم که به توصیه
کارشناسان در این دوران از ورود افراد نظافتچی به منزلتان خودداری کنید زیرا این
روزها سالمتی شما از هر چیز دیگری مهمتر است .اگر بنا به هر دلیلی مجبور شدید
از نیروهای خدماتی کمک بگیرید ،به نکات زیر توجه نمایید:
ً
از نیروی نظافتچی بخواهید حتما از ماسک و دستکش استفاده کند.تا زمان حضور نیروی نظافتچی در خانه ،پنجرهها را باز گذاشته و فاصله فیزیکی2متر را رعایت کنید.
برای پذیرایی از نیروی خدماتی ،حتیاالمکان از ظروف یکبارمصرف استفادهً
نمایید؛ در غیراینصورت ،ظروف استفادهشده توسط نظافتچی را کامال ضدعفونی
کنید.
با توجه به عدم رعایت برخی از نیروهای خدماتی ،هنگام انجام کار مراقب باشیدتا در صورت عدم استفاده از ماسک و دستکش تذکر داده و سطوحی که توسط
نظافتچیدستزدهشدهراضدعفونیکنید.
آیا میتوان در دوران کرونا وسایل اضافی و دستدوم را به نیازمندان داد؟
در حین خانهتکانی ،ممکن است لباس ،کفش ،پتو ،اسباببازی و وسایل
قابلاستفاده دیگری داشته باشید که نیازی به آنها ندارید .میتوانید آنها را به
نیازمنداناهداکنیدیابهخیریهایبسپاریدتابهدستنیازمندانبرساننداماامسال
با توجه به شیوع کرونا ممکن است اهدای وسایل دستدوم به نیازمندان خطراتی
برایآنهابههمراهداشتهباشد.برایاهدایوسایلدستدومبهنیازمندانبهنکات
زیرتوجهکنید:
قبل از اهدای وسایلی همچون لباس ،کفش ،ملحفه ،اسباببازی و ...بهطورکامل آنها را شسته و خشککنید .سپس آنها را در پالستیک یا ساک دستی
گذاشته و بعد از گذشت 24ساعت به دست نیازمندان برسانید.
ً
از اهدای وسایل شخصی مثل حوله و لباسزیر به نیازمندان جدا خودداریکنید.
سعی کنید شان و حرمت افراد نیازمند را حفظ کرده و لباسهای بهدردبخور درحد نو و یا حتی نو را به نیازمندان اهدا کنید.

فوایداسانسروغنیاکالیپتوس

اگر زخم معده دارید ۶ ،ماده غذایی را
هر روز بخورید!

این نکته ثابت شده که مصرف مواد غذایی با خاصیت قلیایی و ضد التهابی به
بهبود عالئم زخم معده کمک می کند.
زخم معده عارضه ای است که در غشای مخاطی در اثر تولید بیش از حد اسید
ایجاد می شود .شایع ترین علت ایجاد زخم معده رشد باکتری های هلیکوباکتر
پیلوری است .البته این عارضه می تواند ناشی از مصرف بیش از حد برخی داروها
نیزباشد.
زخم معده خود را با درد و سوزش در ناحیه شکم ،احساس سنگینی و ریفالکس،
استفراغ و حتی خونریزی معده نشان می دهد .در این میان انواع مختلفی از
غذاهاوجودداردکهمیتواندبهتنظیمpHمعدهکمککندوباکاهشاسیدمعده،
عالئم این عارضه را کاهش دهد:
هویج :هویج یکی از سبزیجات توصیه شده برای مبتالیان به زخم معده است.
این سبزی دارای خواص قلیایی و شفابخش بوده و حتی درمان کننده زخم های
روده نیز هست .وجود فیبر در این سبزی منجر به پیشگیری از یبوست و بواسیر
می شود.
سیب :با توجه به غلظت باالی مواد مغذی ضروری ،سیب یکی از محبوب ترین
میوه ها با خاصیت دارویی است .این میوه حاوی اسیدهای آلی بوده که به عنوان
تنظیم کننده سیستم گوارش عمل می کنند .مصرف سیب برای تسکین زخم
معده ،گاستریت ،یبوست و اسهال توصیه می شود.
آلوئه ورا :کریستال های گیاه آلوئه ورا خاصیت ضد میکروبی دارند .اگر شما
دچار زخم معده هستید ،می توانید با مصرف این گیاه تولید بیش از حد اسید و
تحریک مخاط معده را کنترل کنید .مصرف آلوئه ورا باعث مهار رشد بیش از حد
باکتری های هلیکوباکتر پیلوری می شود و بافت آسیب دیده ناشی از اسید بیش
از حد را بازسازی می کند.
موز :این میوه غنی از نشاسته و ترکیبات قلیایی است که پس از جذب در بدن،
منجر به تنظیمpHمعده می شوند.خوردن موز به بهبود زخم معده کمک می کند
و مواد مغذی آن بافت های آسیب دیده معده را درمان می کنند .مصرف موز
ناراحتی ناشی از ریفالکس اسید و گاستریت را کاهش می دهد.
سیبزمینی:سرشارازنشاسته،فیبروآنتیاکسیدانهابرایبهبودروندهضم
ل ها و ترکیباتی است که خواص آنتی باکتریایی
ب زمینی حاوی مولکو 
است .سی 
دارد ،سوزش شکمی را کاهش می دهد و تورم و ریفالکس را متوقف می کند.
دانه کتان :وقتی این دانه ها را با آب آغشته می کنید ،ماده ژالتینی اطراف آنها
را دربر می گیرد که برای درمان زخم معده بسیار مفید است .مصرف این دانه ها
التهاب و سوزش ناشی از زخم معده را کاهش می دهد .دانه های کتان سرشار از
اسیدهای چرب امگا ۳و فیبر است و برای ترمیم بافت معده مفید به نظر می رسد.

مصرف قهوه ساختار مغز را تغییر میدهد

نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد که مصرف منظم کافئین باعث کاهش
حجممادهخاکستریدرمغزمیشود،اینتحقیقنشانمیدهدکهمصرفقهوه
میتواند توانایی پردازش اطالعات را مختل کند.
بهگزارشروزنامهدیلی میل ،محققانسوئیسیدر این مطالعهبه ۲۰جوانسالم
روزانه سه وعده ۱۵۰میلی گرمی کافئین به مدت ۱۰روز دادند .این میزان مصرف
کافئین با نوشیدن روزی چهار یا پنج فنجان کوچک قهوه دم کرده در روز برابر
است .محققان در پایان این  ۱۰روز مصرف  ۴۵۰میلی گرم کافئین در روز حجم
ماده خاکستری مغز را با استفاده از اسکن مغز اندازه گرفتند ،آنها متوجه کاهش
حجم ماده خاکستریدر مغزافراد موردمطالعهشدند.دراینپژوهش کاهشماده
خاکستری مغز به ویژه در لوب گیجگاهی راست از جمله هیپوکامپ ،ناحیه ای
از مغز که برای تثبیت حافظه ضروری است ،چشمگیر بود .ماده خاکستری در
خارجی ترین الیه یا قشر مغز یافت می شود و در زمینه پردازش اطالعات فعالیت
می کند .ماده خاکستری به قسمت هایی از سیستم عصبی مرکزی اشاره دارد
که در درجه اول از سلولهای عصبی تشکیل شده است ،در حالی که ماده سفید
ً
عمدتا شامل مسیرهای عصبی است .با این حال در این تحقیق به نظر می رسید
که این اثر موقتی است به طوری که پس از تنها  ۱۰روز توقف مصرف هرگونه
کافئین ،این تغییرات برعکس شد .دکتر کارولین رایچرت از دانشگاه «بازل» در
سوئیس گفت :نتایج این مطالعه الزاما به این معنی نیست که مصرف کافئین بر
مغز تأثیر منفی دارد اما مصرف روزانه کافئین به وضوح روی عملکرد شناختی
تأثیر می گذارد که این موضوع خود زمینه مطالعات بیشتری را فراهم می کند.
طبق اعالم کلینیک مایو در آمریکا که یکی از معتبرترین مراکز و دانشگاههای
علوم پزشکی جهان است مصرف حداکثر  ۴۰۰میلی گرم کافئین در روز برای
بیشتر بزرگساالن بی خطر تلقی می شود و یک فنجان قهوه دم کرده  ۸اونسی
( ۲۳۷میلی لیتر) حاوی  ۹۶میلی گرم قهوه است .میزان کافئین در قهوه بسته
به روش تهیه آن متفاوت است .محققان گفتند :به نظر می رسد تغییراتی که در
نتیجه مصرف قهوه در مورفولوژی مغز ایجاد می شود موقتی است اما تاکنون یک
ً
مقایسه سیستماتیک میان افرادی که قهوه مصرف می کنند و افرادی که معموال
ً
کافئینکممصرفمیکنندیااصالکافئینمصرفنمیکنند،صورتنگرفتهبود.
آنها افزودند :در گذشته اثرات کافئین بر سالمتی در درجه اول در بیماران بررسی
شده است اما الزم است که این تاثیرات بر افراد سالم نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

مصرف ویتامین Aچگونه به سالمت ما
کمک می کند

وجود ویتامین  Aدر بدن برای رشد و نمو طبیعی و حفظ بافت پوششی ضروری
است و برای حفظ دید در شب نیز ضرورت دارد.
وجود ویتامین  Aدر بدن برای رشد و نمو طبیعی و حفظ بافت پوششی ضروری
است و برای حفظ دید در شب نیز ضرورت دارد .به نمو طبیعی استخوان کمک
کرده و در تشکیل دندان طبیعی تأثیر دارد .این نوع ویتامین به عنوان آنتی
اکسیدان عمل میکند اما مقادیر باالی آن سمی است .به طوری که مقادیر مورد
نیاز برای بدن انسان در دورههای مختلف سنی متفاوت است .بدن نوزادان در روز
 ۴۰۰الی ۵۰۰میکروگرم ،کودکان ۶۰۰الی ۹۰۰میکروگرم ،بزرگساالن ۷۰۰الی
 ۹۰۰میکروگرم ،زنان باردار  ۷۵۰الی  ۷۷۰میکروگرم و در دوران شیردهی خانمها
بین ۱۳۰۰-۱۲۰۰میکروگرم ویتامین Aنیاز دارند .کمبود ویتامین Aدر بدن تأثیر
سو بر بینایی فرد دارد به طوری که در اثر کمبود این ویتامین فرد دچار ضخامت و
خشک شدن قرنیه چشم میشود که به این بیماری «گزروفتالمی» میگویند .اگر
کمبود خیلی شدید شود فرد نابینا خواهد شد ،ولی کمبود آن فرد را دچار شب
کوری میکند .ویتامین  Aدر زخمهای پوست ،جوشها و سایر عوارض پوستی
چون دارویی ،اثری درمانی دارد و کمبود آن موجب دیر درمان شدن زخم میشود.
جگر ،قلوه ،شیر ،مارگارین غنی شده ،زرده تخم مرغ ،سبزیهای برگ دار زرد
و سبز تیره ،زردآلو ،طالبی  ،هلو از مواد غذایی به شمار میروند که دارای ویتامین
 Aهستند و با مصرف آنها ویتامین مورد نظر به بدن راه پیدا میکند .ویتامین A
موجود در مواد غذایی در اثر نور،گرما و روشهای معمول طبخ پایدار است ولی
تحت تأثیر اکسیداسیون ،خشکی ،دماهای خیلی باال ونور فرابنفش تخریب
میشود .این ویتامین در درمان زگیل یا دانههای پوستی ،عفونتهای مختلف در
بدن و بیماریهای دستگاه تنفسی و سلولهای مخاطی نقش اساسی دارد پس
ً
مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین Aرا حتما در برنامه غذایی خود داشته باشید.
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اجتماعی

 شماره 5221ت و سوم 
یکشنبه -سوم بهمن ماه  -1399سال بیس 

یک جامعه شناس و استاد دانشگاه مطرح کرد:

رئیس بسیج سازندگی کشور :

 ۱۲هزار گروه جهادی امسال
در کشور تشکیل شد

رئیس بسیج سازندگی کشور گفت :امسال با وجود کمبود اعتبارات ۱۲،هزار گروه
جهادی با تکیه بر روحیه بسیجی و توانمندی داخلی در کشور تشکیل شده است.
سردار محمد زهرایی روزجمعه در حاشیه اجالسیه مجمع جهادگران استان قم
اظهار داشت :این گروهها در قالب ماموریتهای محوله خدمات تخصصی متنوعی
را برنامهریزی و ارایه میکنند.
وی با بیان اینکه جریان جهادی کشور از سال  ۷۹فعالیت خود را در قالب اردوهای
جهادی و سپس گروههای جهادی آغاز کرد ،افزود :این جریان امروز به حرکتهای
جهادی تبدیل شده و به عنوان فناوری ،فرهنگی انقالب و مولفه قوی شدن ایران
اسالمی مطرح است.
وی با اشاره به اینکه جریان جهادی کشور با الگوگیری از جریان مقاومت ،مکتب
شهید سلیمانی و هشت سال دفاع مقدس به سمت جبههسازی حرکت میکند،
گفت :این جریان عظیم خود رابرای ایفای نقش موثر در مسیر حرکتو توانمندسازی
انقالب اسالمی و تحقق تمدن نوین اسالمی و مقابله با کینهتوزی دشمنان آماده
میکند.
زهرایی ،اخالص و معنویت در فعالیتها و ارایه خدمات تخصصی به اقشار آسیب
پذیر و مناطق محروم را از مهمترین اهداف بسیج سازندگی برشمرد و گفت :این مهم،
با شبکهسازی از طریق تشکیل شورایهای جهادی شهرستانی و مجمع جهادی
استانهاشکلگرفتهاست.
رئیس بسیج سازندگی کشور خاطرنشان کرد :در حال حاضر و در قشرهای ۲۲گانه
بسیج ۴۲ ،هزار گروه جهادی تخصصی به صورت جغرافیایی و محلهمحور تشکیل
شده است.
وی با اشاره به ویژگیهای خاص استان قم به لحاظ فکری و اندیشه ورزی افزود:
گروههای جهادی قم عالوه بر ارایه خدمات اجتماعی و رسیدگی به اقشار آسبپذیر؛
در زمینه روشنگری ،آگاهسازی و تولید محتوای دینی و انقالبی فعالیت دارند.
در حال حاضر  ۱۵هزار بسیجی در قالب  ۵۳۲گروه جهادی در استان قم فعالیت
دارند .در اجالسیه مجمع جهادگران استان قم مهمترین اهداف و برنامههای
گروههای جهادی با توجه به نیازهای روز کشور و توطئهافکنیهای دشمنان در
حوزههایاجتماعی،اقتصادیوفرهنگیبررسیشد.
با حضور دبیر شبکه فن بازار ملی ایران ؛

فن بازار منطقهای استان قم افتتاح شد

فن بازار منطقهای قم به عنوان بیست و چهارمین فن بازار منطقه ای کشور ،روز
شنبه با حضور دبیر شبکه فن بازار ملی ایران و مسئوالن استانی در این استان افتتاح
شد.
رییس پارک علم و فناوری قم ،روز شنبه در حاشیه این افتتاح در نخستین جلسه
شورای هماهنگی فن بازار منطقه استان ،در سالن جلسات پارک علم و فناوری قم
گفت :زیست بوم فناوری قم چند سالی است که در حال شکل گیری و توسعه است و
امروز میتوانیم اعالم کنیم که این زیست بوم به بلوغ خود رسیدهاست.
سیدحسین اخوان علوی با تاکید بر اینکه بازیگران مهمی در زیست بوم فناوری
استان در حال نقش آفرینی هستند ،افزود:پژوهشگاهها ،دانشگاهها ،مراکز رشد
استان و پارک علوم فناوری ،شتابدهنده فناوری و چندین مرکز نوآوری از جمله
بازیگران این زیست هستند .وی ادامه داد :چهار شتابدهنده فناوری ،هفت مرکز
رشد ،صندوق پژوهش و فناوری کریمه ،چندین مرکز نوآوری ،افتتاح اولین مرکز رشد
مدیریت حوزه علمیه قم ،وجود ۹۳شرکت دانش بنیان از جمله ظرفیت های زیست
بوم فناوری قم است .وی با بیان اینکه هم اکنون این استان از نظرتعداد شرکتهای
دانش بنیان دارای رتبه  ۹کشوری است ،افزود ۲۰ :شرکت با برند صنایع خالق در
استان وجود دارد که در این زمینه استان قم رتبه پنجم کشوری است .اخوان علوی
با تاکید بر اینکه این استان جایگاه قابل قبولی در بین استان کشور در زمینه تعداد
شرکت های خالق دارد ،گفت :شرکت های فنی-تخصصی خوبی درقم در حال
فعالیت است ضمن اینکه وجود  ۷۰۰نخبه تحت پوشش بنیاد نخبگان این استان
از جمله ظرفیتهای مهم علمی این استان است .وی ادامه داد ۲۵۰ :مخترع در
استان وجود دارد که اختراع آنها ثبت شده ضمن اینکه از این تعداد  ۷۰اختراع،
داوری آنها نیز انجام شدهاست .رییس پارک علم و فناوری استان قم ،با اشاره به وجود
 ۱۱شهرک صنعتی و همچنین وجود منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت :وجود
بیش از  ۳۰۰موسسه تحقیقاتی در استان قم و همچنین تحصیل  ۱۲۰هزار طلبه
از  ۱۰۰کشور جهان در این استان از جمله ظرفیت های کم نظیر قم است .وی با
بیان اینکه فن بازار قم در سال  ۹۱ایجاد شده بود ولی به دالیلی فعالیت آن متوقف
شد که به دلیل اهمیت این فن بازار ،فعال سازی و راه اندازی مجدد آن در دستور
کار قرار گرفت.
مدیرکلبهزیستیاستانقم:

 ۹خدمتتوانبخشیمشمول
بیمه سالمت شد

مدیرکل بهزیستی استان قم گفت ۹:خدمت توانبخشی زیر پوشش حمایت بیمه
سالمت قرار گرفت.
مهدی پهلوانی در این زمینه افزود :این امر در راستای اجرای تفاهمنامه سازمان
بهزیستی کشور و بیمه سالمت ایران مبنی بر امکان بهرهمندی مددجویان و افراد
دارای معلولیت زیر پوشش بهزیستی دارای دفترچه بیمه سالمت از خدمات
توانبخشی صورت گرفت .وی گفت :با توجه به ابالغ بودجه به سازمان بیمه سالمت،
خدمات؛ کاردرمانی ،ارزیابی جامع کاردرمانی و شغلی ،توانبخشی آسیب شنیداری
پیشزبانی ،مشاوره تجویز سمعک یا ارزیابی و کنترل دورهای ،درمان اختالالت
گفتار ،زبان ،تکلم و ارتباط کالمی و یا پردازش شنوایی ،خدمات ارزیابی گفتار و زبان،
صدا ،بلع و پردازش شنیداری زیر حمایت بیمه سالمت قرار گرفت .وی یادآور شد :از
موسسه های گفتاردرمانی ،کاردرمانی و شنواییسنجی واجد شرایط عقد قرارداد با
بیمه سالمت اعم از موسسات خیریه و خصوصی درخواست می کنیم ،برای انعقاد
ن مراجعه کنند« .در استان قم حدود  ۲۲هزار
قرارداد به اداراه کل بیمه سالمت استا 
معلولشناسایی شدهاندو از خدمات مستمرو موردی بهزیستی استفاده میکنند».
سرپرست اداره مشارکتهای مردمی اداره کل بهزیستی قم نیز گفت :یکی از
اهدافتاسیسوراهاندازیمراکزمثبتزندگیاستفادهازظرفیتنیکوکارانمحالت
در زمینه رفع مشکالت مددجویان مناطق است .سید صادق میریی افزود :در حال
حاضر مقدمات راهاندازی و آغاز به کار  ۲۴مرکز غیردولتی ارایه خدمات بهزیستی یا
همان مرکزهای مثبت زندگی در استان فراهم شده است و این مراکز عالوه بر ارایه
خدمات سطح یک بهزیستی به مددجویان هر محله در زمینه شناسایی خیرین و
استفاده از ظرفیت آنها در خصوص رفع مشکل مددجویان فعال خواهند بود.
روابط عمومی اداره کل بیمه تامین اجتماعی قم اعالم کرد:

احراز هویت اتباع خارجی در مراکز
درمانی طرف قرارداد

روابط عمومی اداره کل بیمه تامین اجتماعی قم اعالم کرد :بیمهشدگان اتباع
بیگانه برای پذیرش در مراکز درمانی طرف قرارداد با تامین اجتماعی استان ،احراز
هویتمیشوند.
به گزارش روز شنبه پایگاه اطالعرسانی اداره کل تامین اجتماعی قم ،هویت این
گروه از بیمهشدگان تا اطالع ثانوی ،با استفاده از کد اختصاصی مندرج در جلد
دفترچه درمانی( ۱۰رقم اول شماره سریال دفترچه) صورت میگیرد.
بر اساس این گزارش ،ارائه «جلد دفترچه درمانی» در مراکز طرف قرارداد با تامین
اجتماعی برای برخورداری از خدمات تشخیصی و درمانی توسط اتباع ضروری
است .این گزارش حاکی است :همچنین آندسته از بیمهشدگان اتباع خارجی که
تازهوارد هستند ،میتوانند با ارائه شماره اختصاصی فراگیر(فیدا) از خدمات درمانی
درتعهدسازمانتامیناجتماعیبهرهمندشوند.
الزم به ذکر است ،در حال حاضر قابلیت استعالم اعتبار دفترچه درمان تامین
اجتماعی برای افراد غیر ایرانی با وارد نمودن کد شناسایی اتباع خارجی از طریق
تمامی بسترهای ارائه خدمت اعم از  USSD،Webو نسخه Web App ۱.۰.۳
عملیاتیشدهاست.

تغییر سبک زندگی ،راهی برای مهار کرونا

جامعه شناس و استاد دانشگاه گفت :یکی از راههای مهار کرونا ،تغییر سبک
زندگی و عادتوار ه های پیشین است که برای رسیدن به آن؛ باید به تولید محتوای
متناسببانیازها،سالیق،عالیقوذائق ههایافرادمختلفجامعهتوجهداشت.
سبک زندگی یکی از واژههایی است که در علوم اجتماعی و جامعه شناسی
بسیار یافت میشود و منظور از آن روش زندگی افراد است .طی سالهای
متمادی انسانها همواره کوشیدهاند روش زندگی خود را بشناسند و آن را
مدیریت کنند و حتی دولتها گاهی تالش کردهاند بر این سبک های زندگی
تاثیر بگذارند .اخیرا نیز شیوع کرونا در کشورهای مختلف سبب شده موضوع
سبک زندگی و تغییر آن اهمیت یابد؛ زیرا عدم هماهنگی سبک زندگی پیشین
با شرایط جدید و نیز عدم رعایت برخی نکات بهداشتی ممکن است باعث شود
عوامل بیماریزا تشدید شده و پیامدهای ناخوشایندی برای افراد جامعه رقم
بخورد .اما اینکه چگونه و از چه راه هایی میتوان به این امر مبادرت کرد و نحوه
مواجهه گروهها و طبقات مختلف جامعه با این تغییرات چه خواهد بود ،سبب
شد پژوهشگر ایرنا با «امیر مسعود مظاهری» عضو هیات علمی دانشگاه تهران
به گفت و گو بنشیند .مشروح این گفت و گو را در ذیل میخوانید:
ک زندگی
باز اندیشی در سب 
مظاهری با اشاره به ضروری بودن ،توجه و بازنگری به سبکهای زندگی
پیشینگفت:همانطورکهمدرنیتهوفناورینیازمندبازاندیشیهستند،سبک
های زندگی پیشین در مواجهه با بحرانهایی مثل کرونا نیز نیازمند بازاندیشی و
به تعبیری بازنگری هستند .زیرا پاندمیها در سطح جهان تغییراتی اقتصادی،
اجتماعی فرهنگی بسیار وسیعی ایجاد می کنند که با همان روشهای پیشین
نمیشود آنها را کنترل و در نتیجه مهار کرد.
وی اضافه کرد :در واقع تجربهای که در طول جوامع بشری صورت میگیرد،
حاکی از این است که نوعی بازاندیشی باید در الگوهای ارتباطی و اجتماعات
انسانی و حتی سبک زندگی افزاد صورت بگیرد .دولتها میتوانند با بهره
ی های کارگزاران اجتماعی ،سیاستمداران و نخبگان ،روش
گرفتن از راهنمای 
های درست مقابله و زیست را به مردم ارایه نمایند و از میزان ابتال و مرگ و میر
ناشیازپاندمیهاجلوگیریکنند.
برایتغییرعادتوارههانیازمندمحتواهستیم
ایناستاددانشگاهدرباره چگونگیتغییرسبکهایزندگی،خاطرنشانکرد:
ما برای تغییر عادتوارهها نیازمند تولید محتوا هستیم .تولید محتوای متناسب
با نیازها ،سالیق ،عالیق و ذائقههای مختلف در جامعه منوط به این است که
شناخت دقیق و درستی از نیازهای انسانی داشته باشیم و بر اساس آنها تولید
محتوا کنیم .اگر تولید محتوایی که در این زمینه انجام میدهیم بدون در نظر
گرفتنزمینههایاجتماعی،فرهنگیوشناختازجامعهباشد،بایدبدانیمآنها
راه به جایی نخواهند برد و در عوض سایر مکانیز م های تولید محتوا مثل شبکه
های اجتماعی ،سمت و سوی تغییر عادتوارهها را به دست میگیرند.
وی افزود :عالوه بر این ،به یک کار دانشگاهی و پژوهشی نیز نیاز داریم.
همچنین به رسمیت شناختن جایگاه اساتید و دانشگاهیان و اعتماد به آنها و
پرهیز از سیاست زدگی در این حوزه بسیار مهم است .در بحث سالمت آنچه
مهم است جان انسانها ست و نه امور اقتصادی و سیاسی.
نقش دو سویه مردم و دولت در مواجهه با بحران
امیر مسعود مظاهری در باره نقش مردم و دولت در مواجهه با بحران گفت:
ش ها و وظایف مردم ،باید به نقش مسووالن و کارگزاران جامعه
ضمن توجه به نق 
هم توجه کرد .زیرا آنها به دلیل جایگاه و نقش مهمی که در جامعه دارند در
برخورد و مهار مسایل و مشکالت بسیار تاثیر گذار هستند.
وی تاکید کرد :اگر بخواهیم این نکته را از دیدگاه «ژان ژاک روسو» مطرح
کنیم ،باید بگوییم طبیعتا هیچکس نمیتواند نقش مردم را در مواجهه با
بحرانها انکار کند؛ اما همچنان باید بدانیم افراد نیز از داخل جامعه بیرون
آمدهاند و هر رابطه اجتماعی در بستر جامعه شکل میگیرد .یعنی در واقع به
این معنا که دولت و ملت با هم دارای نقش و اهمیت بسیار هستند و تاثیرگذاری
متقابلبریکدیگردارند.
مظاهری نقش دولت در مهار کرونا را پررنگ دانسته و اظهار داشت :من فکر
میکنم یکی از مسایلی که در این رابطه وجود دارد این است که چون در طی
سالها ما با بحرانهای بسیاری مواجه بودیم ،از این رو فشارهای مختلف روانی،
اقتصادی سبب شده میزان تاب آوری افراد در این شرایط کاهش یابد .بنابراین
دولت در این شرایط میتواند برای کاهش فشارها نقش خود را پر رنگ تر کند
و از طریق تولید محتواها و آموزشهای مناسب در پیشگیری و انجام اقدامات
الزم موثر عمل کند.
نحوه برخورد دولت ها با بحران کرونا
این استاد دانشگاه با اشاره به چگونگی مدیریت دولت ها در مواجهه با کرونا
توضیح داد :هنگامیکه بحران کرونا به وجود آمد ،شاهد این بودیم که افراد در
کشورهای مختلف به فروشگاهها هجوم میبردند و این در واقع نشان می داد
غربی که ادعای تمدن دارد هنگامیکه با یک بحران مواجه میشود ،چه کنشها

و رفتارهایی از خود بروز می دهد .در صورتیکه در جامعه ما چنین اتفاقاتی
نیفتاد .شاید یک دلیل این است که جامعه ما به کرات با بحران مواجه بوده و طی
ل های متمادی این بحرانها و تنشها وجود داشته ؛ از این رو وقتی با این
سا 
بحران مواجه شدیم آن رفتارهای هیجانی که در کشورهای غربی وجود داشت
در کشور ما به وجود نیامد.
وی اضافه کرد :به مرور دیدیم دولتهای این کشورها برای کاهش رفتارهای
هیجانی و برای آرام کردن شرایط اجتماعی ،بحث حمایت و کنترل در پیش
گرفتند .برای مثال رایگان بودن درمان ،اجرا کردن واکسیناسیون و قرنطینه
باعث قاعدهمند شدن رفتارهای مردم در این کشورها شد ،در حالیکه در جامعه
ما،متاسفانهساختارهایسازمانیبهدلیلمسایل ومشکالتاقتصادی،مالی،
اداری ،تحریم ها و غیره نتوانستند آنطور که باید کمک کننده باشند تا این
آمادگی اجتماعی و روانی برای مقابله با این ویروس ایجاد شود.
مظاهری ادامه داد :بنابراین به نظر من ضمن اینکه سازمانهای اجتماعی
باید نسبت به این مساله که به سالمت عموم مربوط میشود جدیتر توجه
داشته باشند ،باید از گره زدن مسایل مربوط به سالمت با حوزههای اقتصادی و
سیاسی نیز اجتناب شود و در این زمینه نهادسازی اجتماعی صورت بگیرد و اگر
منابع درآمدی وجود دارد در جهت واکسیناسیومن عمومی و پاسخ به نیازهای
اقتصادی و انجام قرنطینه مناسب و فاصله گذاری اجتماعی مصرف شود.
موثر بودن اعتماد در میزان مشارکت افراد جامعه
این استاد دانشگاه پیرامون عوامل موثر بر مشارکت مردم در مبارزه با کرونا،
اظهار داشت :یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه علوم اجتماعی ،مفهوم سرمایه
اجتماعی است که مشتمل بر اعتماد ،شبکه روابط و مشارکت است .در واقع
آنچه مشارکت مردم را طلب می کند مبتنی است بر اعتماد و شبکه روابط؛ از این
رو این دو مولفه باید برای مشارکت افراد در رعایت دستورها و پروتکلها بیش از
پیش مورد توجه قرار بگیرند.
راهکارهای الزم برای مهار کرونا
مظاهری در خصوص راهکارهای الزم برای مهار کرونا گفت :کرونا ضمن اینکه
یک مساله جهانی است یک مساله ملی نیز هست و از این رو نیازمند عزم ملی
برای رفع ،کنترل و مهار آن است .در این زمینه مردم و دولتها در کنار هم باید
مشارکت داشته باشند .دولت میتواند از طریق در اختیار گذاشتن بستههای
حمایتیتاحدودیدررفعمشکالتموثرباشد.همچنینباتوجهبهاینکهحدود
یک سال است که با این ویروس زندگی میکنیم ،میتوان گفت نا خودآگاه
نوعی فرسودگی اجتماعی برای همه به وجود آمده که شاید در این مورد رسانهها
بتوانند در ایجاد یک نشاط اجتماعی و تنوع در فراغت و الگوی جایگزین بسیار
موثر باشند .از سوی دیگر؛ با توجه به اینکه در اخبار آمده است که گروه سنی
 ۷تا  ۱۷سال به دلیل اینکه میزان ارتباطاتشان در خارج از خانه کمتر شده و
احتمال بروز مسایل و مشکالت برای آنها هست ،از این رو الزم است ضمن توجه
به سایر گروههای سنی ،به این گروه سنی هم توجه ویژه ای شود و برنامه ریزی
مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت آنها در محیط منزل فراهم شود.
وی در پایان تاکید کرد :از آنجاییکه نوع جدید و جهش یافته ویروس کرونا
موسوم به کرونای انگلیسی هم وارد کشورمان شده و خطرات و تبعاتش به مراتب
بیش از ویروس کرونای قبلی است ،از این رو الزامی است خانوادهها حتما به
نکاتودستورالعملهایصادرشدهازسویستادملیمبارزهباکروناتوجهکنند
خصوصا اکنون که به روزهای پایانی سال نزدیک میشویم و زمان برنامهریزی
برای گذراندن تعطیالت پیش رو است ،الزم است حتما به مسایل مطرح شده
توجه شود .دولت نیز میتواند سطح آگاهی مردم را به طرق مختلف باال ببرد و با
فراهم کردن تمهیدات الزم شرایط قرنطینگی و تردد و عبور و مرور داخل شهری
و بین شهری را کنترل کند.

یک وکیل پایه یک دادگستری مطرح کرد :

ض کنندگان پروتکلهای بهداشتی
لزوم رفع خأل های قانونی در برخورد با نق 
وکیل پایه یک دادگستری درباره قوانین مربوط به
رعایت پروتکلهای بهداشتی میگوید :به جز ماده
ل ها و بخشنامهها،
واحده  ۶۸۸و برخی دستورالعم 
قانون مشخص و صریحی در زمینه برخورد با متخلفین
و نقض کنندگان پروتکلهای بهداشتی وجود ندارد و
الزم است در این زمینه خألهای قانونی رفع شود.
بیش از یک سال از ورود ویروس کرونا به کشورمان
میگذرد و در طی این مدت با اینکه بسیاری از مردم
تبعات و پیامدهای آن را دیده و تجربه کردهاند اما باز هم
برخی خالف دستورالعملهای اعالم شده از سوی
ستاد ملی مبارزه با کرونا رفتار میکنند .ویروس کرونا
عامل بیماری کووید  ۱۹از اواخر سال  ۲۰۱۹در شهر
ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاهی در همه جهان
منتشر شد به طوری که سازمان بهداشت جهانی در
اسفند ۹۸همه گیری جهانی این بیماری را تایید کرد.
به تازگی نیز ویروس جهش یافته انگلیسی که موجب
افزایش سرایت و بیماری زایی آن شده ،نگرانی های
جدیدی را در جهان به وجود آورده است.
در بسیاری از کشورها برای واداشتن مردم به رعایت
نکات بهداشتی ،برخورد رسمی و قانونی و جرایم
سنگین در نظر گرفته شده است؛ امری که در کشور
ما در مدت این یک سال خأل وجود آن بیش از پیش
احساس میشود .زیرا وجود قوانین صریح و مشخص
و ضمانت های اجرایی همراه با آن تا حد بسیاری
میتواند کنشگران را نسبت به رفتارهایشان حساس
نماید و به دنبال آن فرهنگ سازی موثر و موفق
محقق گردد .اهمیت پرداختن به این مساله سبب
شد ،پژوهشگر ایرنا با «سارا باقری» ،وکیل پایه یک
دادگستری به گفت و گو بنشیند .مشروح این گفت و
گو را در ذیل میخوانید:
نبودقانونیمشخصبرایبرخوردبامتخلفین
باقری در خصوص قوانین مبتنی بر رعایت
پروتکلهای بهداشتی گفت :وقتی از پروتکل
بهداشتی صحبت میکنیم ،در واقع از دستورالعملی
صحبت میکنیم که ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم
کرده است .از همین عنوان هم مشخص است که ما
قانون مشخصی را در این رابطه نداریم این در حالی

است که طبق اصل  ۳۶قانون اساسی برای تعیین و
اجرای مجازات ،حتما باید دادگاه صالحی و نیز قانون
مشخصی وجود داشته باشد تا بر اساس آنها حکمی
صادر شود.
وی ادامه داد :همه مواردی که تا کنون در خصوص
کرونا مطرح شده ،به صورت دستورالعمل یا بخشنامه
بوده و به صورت قانون مشخص نبوده است .زیرا برای
یک قانون ضمن اینکه باید مصوباتی وجود داشته
باشد باید حتما در مجلس هم به تصویب رسیده باشد
و مرجع قانون گذاری ما که «مجلس شورای اسالمی»
است باید برای تصویب قانون در این زمینه به طور
خاص اقدام کرده و مجازاتی را برای متخلفان در نظر
گرفته باشد .پس قانونی به طور مشخص در این زمینه
نداریم و بیشتر در قالب دستورالعمل یا بخشنامه است
که آن هم در واقع از طریق قوه مجریه صادر شده است.
بنابراین میتوان گفت در این زمینه یک خأل قانونی به
صورت صریح و واضح وجود دارد.
وی افزود :تاکنون تنها مصوبات و دستورالعملهایی
از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا منتشر شده مبنی بر
اینکه فرضا برای افرادی که به عنوان کارمندان ادارات
هستند ،عدم رعایت نکات بهداشتی به عنوان تخلفات
اداری برای آنها محسوب شود و در این صورت نحوه
برخورد با آنها از سوی مدیران اجرایی بدین صورت
است که در ابتدا به آنها اخطار کتبی داده شده و در
پرونده آنها ثبت میشود در مرتبه دوم برای آنها توبیخ
و درج در پرونده صورت می گیرد و در مرتبه سوم یک
سوم حقوق آنها کسر میشود.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود :همچنین برای
اصناف ،حرفهها و مشاغل مختف مواردی مثل تذکر
کتبی با درج در پرونده صنفی و حرفه ای ،در مرتبه دوم
تعطیلی و پلمپ محل فعالیت حرفهای به مدت  ۵روز
و در مرتبه سوم تعطیلی و پلمپ محل فعالیت به مدت
 ۱۰روز لحاظ شده است که همه آنها با توجه به نظارت
و بازرسی قابل تشخیص است.
وی در نهایت تاکید کرد :این موارد همه دستورات
کلی هستند و صورت قانونی نداشته و در نتیجه
ضمانت اجرای خاصی هم ندارند و حتی ممکن است

برخوردهایسلیقهایهمصورتبگیرد.
ماده  ۶۸۸قانون مجازات اسالمی و لزوم رعایت
پروتکلهایبهداشتی
باقری در خصوص اینکه چه ماده واحده خاصی در
زمینه رعایت نکات بهداشتی وجود دارد ،گفت :ماده
 ۶۸۸قانون مجازات اسالمی را داریم که بر اساس آن هر
نوع اقدامی که بنا به تشخیص مرکز بهداشت ،تهدید
علیه سالمت عمومی بشود جرم محسوب شده و برای
مرتکبین آن به مدت یکسال حبس در نظر گرفته می
شود.
وی گفت :میتوان همه کسانیکه پروتکلها و
دستورالعملهای بهداشتی را رعایت نمیکنند،
مشمول این ماده واحده کرد .در اخباری هم دادستان
نهاوند با سه مورد از متخلفین پروتکلهای بهداشتی
چنین کرد .یعنی حکمی را برایشان در نظر گرفت و
سپس اعالم کرد در صورت تکرار طبق ماده ۶۸۸قانون
مجازات اسالمی با آنها برخورد خواهد شد.
چه کار باید کرد؟
باقری در این خصوص که در این شرایط چه میتوان
کرد ،توضیح داد :باید قانون خاص و مشخصی وجود
داشته باشد تا با متخلفین دستورالعملها برخورد
قانونی بشود و به طور سلیقهای و متفاوت برخوردی
صورت نگیرد .یعنی اگر قانون مشخص وجود داشته
باشد ،میتوان به همان متن قانون مراجعه کرد و بر
اساس آن با متخلفین چه اشخاص عامی و عادی و
چه کارمندانی که در واحدهای دولتی و خصوصی
هستند ،برخورد شود .صرفا ماده واحده  ۶۸۸در بحث
بیماریهای واگیردار که لزوم رعایت نکات بهداشتی
وجود دارد  ،کافی نیست و خأل موارد قانونی و ضمانت
اجراهایی در این زمینه بسیار احساس میشود .وی
ادامه داد :همچنین سلبریتیها کسانی هستند که
به دلیل شهرت و محبوبیت شان طرفداران و دنبال
کنندگان بسیاری دارند .از آنجاییکه در بسیاری از
عادتهای رفتاری ،آنها الگوی مردم خصوصا قشر
جوان هستند از این رو الزم است در صورت مشاهده
هر نوع تخلفی به طور جدی با آنها برخورد شود تا از هر
نوع ساده انگاری این امر جلوگیری شود.

معاون فنی مرکز بهداشت استان قم :

موردمثبتیازکرونایانگلیسی
در استان قم نداشته ایم

معاونفنیمرکزبهداشتاستانقمبابیاناینکهدرکرونایانگلیسیگروههای
سنی پایین هم درگیر می شود گفت :مورد مثبتی از کرونای انگلیسی در استان
قم مشاهده نشده است.
محمد جواد باقریان با اشاره به اینکه کرونای انگلیسی همان کروناست با این
تفاوت که میزان سرایت پذیری بیماری و سرعت بدتر شدن بیماری افزایش پیدا
کرده است ،گفت :این نوع از بیماری کرونا گروه سنی که دچار میشوند را تغییر
داده و بیشتر گروههای سنی کودکان ،نوجوانان و جوانان را درگیر میکند که با
این وجود ،سن ابتالء پایینتر آمده و قدرت سرایت و شدت بیماری افزایش پیدا
کرده است.
معاون فنی مرکز بهداشت استان قم با بیان اینکه میزان سرایت پذیری بیماری
 ۷۰درصد افزایش پیدا کرده ولی به نظر میرسد قدرت سرایت ویروس افزایش
پیدا کرده است و از نظر عالئم بالینی با کرونای چینی که از ووهان منتشر شده
بود ،تفاوتی ندارد و دارای همان عالئم است ،افزود :عالئمی شامل تب ،لرز ،بدن
درد ،سرفه ،آبریزش بینی ،اسهال ،استفراغ ،گلودرد که بعضی از این عالئم را فرد
مبتال از خود بروز میدهد و اینطور نیست که همه افراد عالئم همزمان را تجربه
کنند و از خود بروز دهند.
وی با تاکید بر اینکه در تصور عامیانه مردم فکر میکنند همه عالئم را باید با
هم داشته باشند تا نام بیمار را بیمار کرونایی بگذارند ،ولی این طور نیست؛ ادامه
داد :چون شروعش شروع خزنده ای است و فرد یک یا دو روز فقط سردرد دارد
و عالمت دیگری ندارد و یا آبریزش بینی دارد ،ممکن است شدت بیماری بدتر
شود و عالئم بیشتری در ادامه برای فرد مبتال ظاهر شود؛ ولی بعضی از افراد هم
هستند که در حد عالئم خفیف ،که بیماری بهبود پیدا میکند و نیازی به مراجعه
به مرکز درمانی هم ندارند .باقریان با بیان اینکه شروع این بیماری ناگهانی نیست
و در اکثر افراد اینگونه رخ میدهد و در بعضی از افراد ممکن است فرم شدید
بیماری بروز کند و عالئم پشت سر هم و شدت دار باشد ،گفت :در استان قم
تاکنون موردی از کرونای انگلیسی مشاهده نشده و با توجه به نمونه گیری که
انجام شد و در استان قم آزمایشگاه تشخیصی وجود ندارد ،برای تأیید و تشخیص
نهاییبهانستیتوپاستورتهرانارسالکردیم.
وی با اشاره به اینکه نه تنها استان قم بلکه همه استانها نمونه گیری ها را به
تهران ارسال میکنند و تاکنون با توجه به نمونههای ارسال شده مورد مثبتی
گزارش نشده است اما این ویروس در جامعه منتشر شده و افراد آلوده زیادی
هستند و ممکن است به زودی این ویروس به قم وارد شود و استان قم را هم درگیر
کند ،افزود :افراد و گروههای مختلف با رعایت دستورالعملهای بهداشتی و
فاصله گذاری اجتماعی از شیوع و انتشار این بیماری در استان جلوگیری کنند.
باقریان با اشاره به تزریق بخش اول واکسن در استان قم برای تکنسین کادر
درمان بیمارستان امیرالمومنین که درگیر بیماران کرونایی هستند ،افزود:
در این یک هفته عارضهای جدی از این ویروس گزارش نشده است و با وجود
پیگیریهای انجام شده ،فقط تعدادی از افراد درد در ناحیه تزریق و چند نفر هم
تب خفیف داشتند که برطرف شد و عالمتی به عنوان عارضه واکسن اسپوتنیک
شناسایینکردیم.
معاونفنیمرکزبهداشتاستانقمباتاکیدبراینکهبعدازتکمیلواکسیناسیون
کادر درمان ،در مراحل بعدی تزریق واکسن باید به سالمندان در خانههای
سالمندی و در مراکز تجمعی آنها و جانبازان شیمیایی باالی  ۵۰درصد تزریق
شود ،ادامه داد :قرار است واکسنهای نوع دیگری هم خریداری شود و همچنین
واکسنهای سوئدی و چینی هم وارد کشور شود.
باقریان با اشاره به اینکه واکسن ایرانی هم در مرحله آزمایشهای انسانی است
و ممکن است ماههای بعد تأیید شود و امید داریم تا تابستان سال آینده۶۵ ،
درصدی که باید واکسینه شوند تا زنجیره انتقال قطع شود ،واکسینه شده باشند.
کرونا همچنان تمام نشده و همچنان خطر وجود دارد
ویباتاکیدبراینکهواکسنهایتزریقشدهیادرحالتزریقازکرونایانگلیسی
محافظتمیکنندویاایمنیایجادمیکنند،افزود:ادعایشرکتسازندهواکسن
اسپوتنیک فایو این هست که ایمنی ایجاد میکند ولی باید صبر کرد و اجازه داد
بعد از یک ماه این افرادی که واکسن را دریافت کردند ببینیم که ایمنی ایجاد شده
و یا چند درصد ایمنی را در افراد ایجاد کرده و یا چند درصد افراد مبتال به کرونای
انگلیسیشدند.
معاونفنیمرکزبهداشتاستانقمبابیاناینکهدرهفتههایگذشتهبین۱۳۰
تا  ۱۴۰نفر را شناسایی کردیم و این به این معنی است که کرونا همچنان تمام
نشده و همچنان خطر وجود دارد و در حال گسترش است ،ادامه داد :تاکید ما بر
این است که مردم رعایت کنند و ما موارد شناسایی شده را محدود کنیم وقرنطینه
انجام شود ،چهارده روز دوره واگیر سپری کنند تا این بیماری را مهار کنیم؛ ولی
چنانچه محدودیتها را رعایت نکنیم باید شاهد دور جدیدی از بیماری کرونادر
استان و کشور باشیم.
ً
باقریان با اشاره به اینکه کسانی که قبال مبتال شدند بعد از دو سه ماه به خاطر
ُ
افت آنتی بادیهای در گردش خون ممکن است دوباره مبتال شوند ،گفت :در
این دسته از افراد ،ممکن است در دفعههای دوم وسوم به بیماری شدید تری
درگیر شوند .وی با بیان اینکه از مردم تقاضا داریم تا پروتکلها را رعایت کنند و تا
به واکسیناسیون کامل برسیم ،راه زیادی داریم و هنوز به نقطه مورد نظر نرسیدیم؛
افزود :امیدواریم همکاری خوب مردم و همدلیای که در اسفند و فروردین برای
کنترل بیماری در اوایل امسال وجود داشت ،در آغاز سال جدید نیز وجود داشته
باشد.
رئیس مرکز بهداشت استان قم خبرداد

افزایش  5درصدی تست های
مثبت کرونا در قم

رئیس مرکز بهداشت قم از افزایش 5درصدی نمونه گیری های مثبت در استان
و در هفته اخیر خبر داد و از عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی در برخی
مشاغل و بویژه نانوایی ها ابراز تأسف کرد.
سیامک محبی با اشاره به رعایت شیوه نامههای بهداشتی در قم بیان کرد:
متأسفانه ارزیابی رعایت شیوه نامههای بهداشتی در مواردی مانند نانوایی ها،
پایانههای مسافربری درون شهری و برون شهری ،مراکز شماره گذاری خودرو
دفاتر پلیس بعالوه ده ،آرامستانها ،دفاتر اسناد رسمی ،هتلها و مسافرخانهها،
مجتمعهای خرید و پاساژها ،آرایشگاهها ،آبمیوه و بستنی فروشیها ،کافی
نتها ،رستورانها ،قنادی و سوهانیها ،اغذیه فروشیها و بیمارستانها و مراکز
جراحی محدود نشان از نمرات غیرقابل دفاع دارد.
وی افزود :البته از مساجد ،حرم مطهر حضرت معصومه (س) ،مسجد مقدس
جمکران و همچنین ادارات ،صنایع و اصناف نیز انتظار میرود تا در رعایت شیوه
نامههایبهداشتیبیشازپیشکوشاباشند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم همچنین به افزایش مثبت بودن
نمونهگیریهادراستاناشارهواظهارکرد:متأسفانهنمونههایمثبتکرونادرقم
از حدود  5درصد به حدود  10درصد رسیده که نشانهای از تداوم چرخش ویروس
در جامعه است .محبی ادامه داد :زنگ خطر دیگر درباره استان آن است که
برخیمناطققممانندپردیسان،شهرکقدسمنطقه ّ
مدرسوهمچنینمنطقه
گلزار شهدا به عنوان مناطق با افزایش خطر ابتال و بستری کرونا شناخته شده اند
که پیشنهاد میشود تا مدیریت استان در این مناطق و حداقل به مدت یک هفته،
برخیمحدودیتهاوتعطیلیهاراإعمالکند.رئیسمرکزبهداشتقمدربارهآمار
استفاده از ماسک در میان مردم نیز گفت :آمار بیانگر آن است که 39درصد مردم
قم ماسک نمی زنند که البته آمار واقعی ،بیش از این عدد است ،ضمن آن که آمار
استفاده از ماسک در ادارات استان نیز  77درصد است ،در حالی که این آمار
باید حداقل  90درصد باشد .محبی درباره تداوم اجرای طرح محله محور شهید
سلیمانی در استان نیز خاطر نشان کرد :بیش از  20هزار نمونه گیری از ابتدای
این طرح در استان انجام شده و تعداد نمونه گیریها در هفته اخیر حدود  3هزار
تست بوده که  167مورد از آنها مثبت شده است.

اقتصادی5

 شماره 5221ت و سوم 
یکشنبه -سوم بهمن ماه  -1399سال بیس 

برنامه بانک مرکزی برای رمز پول چیست؟

پول الکترونیکی ایران در راه است؟

حدود دو سال از انتشار سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها توسط بانک مرکزی
میگذرد .در این مدت بانک مرکزی چین ،پول الکترونیکی خود را معرفی و بانک
مرکزی اتحادیه اروپا نیز مقدمات معرفی یوروی دیجیتال را فراهم کرده است .پرسش
این است که تصمیم بانک مرکزی درباره رمزارزها و پس از آن ،پول الکترونیکی ایران
چه خواهد بود؟
پولی که امروزه مردم در جیب یا حسابهای بانکی خود دارند ،توسط بانکهای
مرکزیبهصورتمتمرکرعرضهمیشود.اگربانکمرکزینخواهدپولفیزیکییعنی
سکه و اسکناس منتشر و بهعنوان جایگزین ،پولی غیر فیزیکی را معرفی کند «پول
دیجیتال»یا«پولالکترونیکی»واردچرخهاقتصادمیشود.بنابراینپولدیجیتالدر
مقابل پول فیزیکی قرار دارد.
در دنیای پولهای دیجیتال ،پولهایی هم هستند که توسط بانکهای مرکزی
عرضه نمیشوند .بلکه شبکهای از افراد با استفاده از رایانهها و بر مبنای فناوریهای
مختلفیازجملهبالکچیناینپولهایجدیدرامعرفیمیکنند.
در واقع به این شبکه کامپیوتری یک مساله ریاضی داده میشود و هر رایانهای که
آن را زودتر حل کند ،امتیازی میگیرد .این امتیاز ،به یک واحد پول تبدیل میشود.
این همان فرآیندی است که در استخراج بیتکوین رخ میدهد.
رایانه امتیاز به دست آمده از حل مساله را بهصورت یک الگوی ظاهر بینظم از
حروف و اعداد ذخیره میکند که به آن َ
«هش» گفته میشود .این تبدیل در واقع

نوعیرمزنگاریاست.رمزارزهاییمانندبیتکوینطوریعملمیکنندکههرکدام
از اعضای شبکه ،یک نسخه از همه وقایع شبکه را بهصورت رمزنگاریشده در اختیار
داشته باشند .به همین دلیل هم نیازی به یک نهاد متمرکز مانند بانک مرکزی وجود
ندارد.
تفاوت پول دیجیتال و پول رمزنگاری شده
هر پولی که بهصورت الکترونیکی قابل ذخیره و انتقال باشد ،ارز دیجیتال است.
رمزارزها و همچنین ارز یا پول مجازی ،از انواع ارزهای دیجیتال هستند.
بنابراینرمزارزهایاپولهایرمزنگاریشده،غیرمتمرکزندوتنظیمگریآنهاتوسط
اعضای شبکه انجام میشود .ارزشگذاری آنها مانند سایر انواع داراییهاست و از
آنجایی که تاریخچه تراکنشهای در آن ثبت میشود ،اعضای شبکه دسترسی
همگانی به این تاریخچه دارند و در نهایت ،همانطور که از نام آنها پیداست ،رمز
ارزها ،رمزنگاریشدهاند .در مقابل ،پول دیجیتال ،لزوما رمزنگاریشده نیست و
امکانردیابیتراکنشهابرایهمه استفادهکنندگانازآنوجودندارد.ارزشگذاری
پول دیجیتال مانند پول فیزیکی است و انتشار و عرضه آن بهصورت متمرکز توسط
بانکهایمرکزیانجاممیشود.
با توجه با ویژگیهای پول دیجیتال و پول رمزنگاری شده میتوان گفت مهمترین
تفاوت رمزارز و پول دیجیتال در تمرکز و رمزنگاری است .پول دیجیتال بر خالف
ً
رمزارز ،لزوما رمزنگاری شده نیست و نکته مهمتر اینکه در پول دیجیتال ،همچنان

دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو:

شخص ثالث یعنی بانک مرکزی وجود دارد که بهطور متمرکز بر این پول نظارت کند.
بانک مرکزی درباره رمزارها چه میگوید؟
بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار پولی ،اولین بار بهصورت جدی حدود  ۲سال
پیش در بهمن ۱۳۹۷با انتشار پیشنویسی درباره رمزارزها به این حوزه ورود کرد.
در متن این پیشنویس ،سه رمز ارز جهانروا ،منطقهای و ملی تعریف شد اما
استفاده از رمزارزهای جهانروا مانند بیتکوین بهعنوان ابزار پرداخت در داخل
کشور،غیرمجازاعالمشد.
در سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها از پنج نوع توکن بر اساس نوع پشتوانه
نام برده شد که از بین آنها ،تنها توکن با پشتوانه ریال ،امکان استفاده بهعنوان ابزار
پرداخت را دارد و توکنهای با پشتوانه طال ،فلزات گرانبها ،ارز ،داراییهای مشهود و
غیر مشهود و نیز توکن بدون پشتوانه ،در گروه ممنوعههای ابزار پرداخت قرار دارند.
همچنین بانک مرکزی قانونگذاری در زمینه استخراج رمزارزهای جهانروا و
توکنهای بدون پشتوانه را به ترتیب به بخش صنعت و بورس محول و این فعالیت را
خارج از محدوده وظایف و مسئولیتهای خود اعالم کرده بود.
یوآن و یوروی الکترونیکی در راهند
تصمیمگیری درباره رمزارزها و پول الکترونیکی پس از انتشار سند پیشنویس
الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها در سال  ۱۳۹۷تا زمان انتشار یادداشت رئیس کل
بانک مرکزی در یکشنبه گذشته بیشتر به ُبعد استخراج رمزارزها و در واقع آن بخشی
محدود شد که برعهده وزارت صمت قرار دارد.
اما در همین بازه دو ساله ،تحوالت قابل توجهی در حوزه انتشار پول الکترونیکی
رخ داده است .در چین به عنوان کشور پیشرو ،استفاده از پول الکترونیکی یا
 e-RMBبه صورت آزمایشی آغاز شده است .پول الکترونیکی چین ،اولین نمونه در
نوع خود است که توسط بانک مرکزی یک اقتصاد بزرگ حمایت میشود.
از طرف دیگر بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیز به دنبال معرفی یوروی الکترونیکی
است .یوروی الکترونیکی یا دیجیتال پاسخی از طرف این بانک به افزایش تقاضای
پرداختالکترونیکیبودهوقرارنیستجایگزینشکلفیزیکییوروشودامامیتواند
کاهش چشمگیر استفاده از پول نقد را به همراه داشته باشد.
عالوه بر این یوروی الکترونیکی میتواند بهعنوان ابزار پرداختی جهانی توسط
شرکتهای خصوصی و نیز بانکهای مرکزی خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
اکنون پس از گذشت حدود دو سال ،یادداشت عبدالناصر همتی درباره رمز پول
بانک مرکزی میتواند مساله پول الکترونیکی در ابران را به سرانجام برساند.
برنامه بانک مرکزی برای رمز پول چیست؟
همتی در یادداشت خود به جلسههایی که در دو سال گذشته برای بررسی و
قاعدهگذاری در باالترین سطوح سیاستگذاریهای اقتصادی جهان درباره
رمزارزها تکرار شده اشاره کرده و گفته الگوی مواجهه با این پدیده ،با اهداف متفاوت
مورد بررسی قرار گرفته است.
به عقیده همتی ،از جمله اهداف بانکهای مرکزی مختلف ،افزایش کنترل
درخصوصانتقالاعتبار،بینالمللیکردنارزملیوحتیتغییردرمعماریسیستم
پولی است .بر این اساس ،بانک مرکزی ایران نیز با بررسی این روند جدید جهانی و
متمرکز شدن بر الگوهای مختلف ،در پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن در این حوزه
بوده و ویرایش اولیه سند جامع رمز پول را تهیه کرده است.

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

پیشبینیثباتدرچشماندازمعامالتبازارسرمایه

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه چشم انداز بازار
سرمایه وجود ثبات در معامالت است گفت:اکنون مسووالن
حاضردربازاردامنهنوساننامتقارنرابرایبهبودوضعیتبازار
به کار گرفتند اما باید به سمتی پیش رفت که دامنه نوسانی
در بازار وجود نداشته باشد و بازار به سمت تحلیل محور شدن
پیش رود.
«امیرعلی امیرباقری» با بیان اینکه در هفته گذشته به مرور
شاهد افزایش عرضه سهام در بازار بودیم و فشار فروش در
کلیت بازار افزایش پیدا کرد ،اظهار داشت :نکته قابل توجه
این است که اکنون تصور اکثر فعاالن بازار بر این است که بازار
سهامگاهیبدونورودواقعیجریاننقدینگیوفقطبراساس
قوانین و آیین نامه های معامالتی یا اصالح قوانین گذشته در
مدار صعودی قرار می گیرد که اکثر فعاالن بازار این موضوع را
امری ناپایدار می دانند.
وی افزود :زمانی روند واقعی در معامالت بازار سرمایه شکل
می گیرد که چشمانداز تورمی در کلیت اقتصاد وجود داشته
باشد و در نهایت با توجه به ایجاد تحول در  EPSشرکتها
(درآمد هر سهم) زمینه افزایش قیمت سهام فراهم می شود.
امیرباقری افزود :با توجه به کاهش چشم انداز تورمی در
کلیتاقتصادکشور،تغییرخاصیدرروندعملیاتیشرکتها
دیده نمی شود؛ بنابراین در بهترین حالت انتظار ثبات EPS
شرکت ها وجود دارد و ممکن است بازار سرمایه چشم انداز
تورمی خود را از دست دهد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد :نکته قابل توجه
در دو سال اخیر این بود که نه تنها بازار سرمایه بلکه همه بازارها
از جمله بازارهای فیزیکی و غیرفیزیکی به عنوان مامنی برای
سرمایه های سرگردان جهت حفظ قدرت خرید در برابر تورم
مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته بود و در نهایت شاهد
سرایت فشار فروش بازارهایی مانند بازار مسکن و خودرو در
کلیتبازارسرمایهبودیم.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه فشارهای تورمی
موجود در کشور ناشی از پایه های سیاسی بود و عموما بر
محور سیاست خارجی به وجود آمد ،گفت :سیاست های
خارجی منجر به تحریم شده بود و تحریم ها زمینه فشار بر
کلیت اقتصاد کشور و تورم را فراهم کرد.
وی اظهار داشت :فقط تحریم ها باعث ایجاد وضع اخیر در

بازارهای سرمایه گذاری نشد بلکه شرایط اقتصادی نیز باعث
شد تا تحریم ها به عنوان ماشه ای ،چهره واقعی آنها را نشان
دهد ،همچنین عوامل زیادی کنار هم قرار گرفتند تا وضع
موجود شکل بگیرد و تورم در اقتصاد کشور به وجود آید.
به گفته امیرباقری ،تورم بر کلیه بازارها به ویژه بازار سرمایه
تاثیر گذاشت و باعث رشد بازار سرمایه با ورود جریان نقدینگی
های خرد به بدنه بازار شد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود :نکته ای که باید به آن توجه
کرد این است که به مرور با توجه به تغییر اتمسفر سیاسی
امریکا و کلیه جهان و از طرفی مقاومت اقتصادی ایران در برابر
تحریم های ظالمانه به مرور زمان تورم به سمت رکود گردش
میکند.
وی اظهار داشت :سوالی که اکنون در ذهن اکثر سرمایه
گذاران وجود دارد این است که آیا با چرخش اتمسفر سیاسی
و بهبود اوضاع شاهد ریزش بازار سرمایه خواهیم بود؟ در این
زمینه باید نرخ ارز به عنوان پایه ای ترین کمیتی که بر تورم
اقتصاد صادرات محور تاثیر می گذارد مورد توجه قرار گیرد.

امیرباقری با بیان اینکه سالها اشتباهی مرتکب شده ایم
و آن اینکه که نرخ ارز را به بهای حمایت از مصرف کننده با
قیمت گذاری دستوری و از طریق اتالف منابع ثابت نگه
داشتیم یا اجازه رشد بسیار کم به آن داده شده است ،گفت:
این امر باعث شد تا تحریم های خارجی به عنوان ماشه ای در
جهت آزادسازی این نرخ عمل کند و ناگهان اقتصاد با موج
سهمگین تورمی مواجه شود .این کارشناس بازار سرمایه
افزود :به نظر می رسد دولت فعلی و دولت آینده به این نتیجه
برسند که قیمت گذاری دستوری نه تنها درباره نرخ ارز بلکه
هیچ کاالی دیگری حتی به بهای حمایت از مصرف کننده
پاسخگو نخواهد بود و فقط ارجاع تورم به آینده است .وی
اظهار داشت :انتظار می رود نرخ ارز در میان مدت و بلندمدت
مطابق با واقعیت های اقتصادی تغییر داشته باشد ،هر چند
که می تواند در کوتاه مدت از هیجان ناشی از تحریم ها و
ورود نقدینگی به بدنه اقتصاد تاثیر بپذیرد اما در میان مدت و
بلندمدت خود را با واقعیات اقتصادی هماهنگ خواهد کرد.
امیرباقری با بیان اینکه این امر منجر می شود تا بازار سرمایه

به ثبات برسد ،گفت :اکنون فعاالن ریزش سنگینی را برای
بازارمتصورنیستنداماایننکتهبایدموردتوجهقرارگیردکهدر
کنار عدم ریزش سنگین شاخص بورس ،رشد پرشتاب و روند
افزایش سنگینی هم در انتظار بازار نیست.
این کارشناس بازار سرمایه افزود :اکنون مسووالن حاضر در
بازار دامنه نوسان نامتقارن را برای بهبود وضعیت بازار به کار
گرفتند اما باید به سمتی پیش رفت که دامنه نوسانی در بازار
وجود نداشته باشد تا از این طریق بازار بیشتر به سمت تحلیل
محور شدن پیش رود.
وی ادامه داد :مدیریت بازار سرمایه براساس بحران به وجود
آمده چنین تصمیمی را اتخاذ کرد و پیش بینی می شود که در
میان مدت و بلندمدت این راهکار کارایی خود را از دست دهد.
امیرباقری افزود :هر چقدر که بازار از قیمت گذاری های
دستوری،دستورالعملوآییننامههایدستوریفاصلهبگیرد
و به سمت بازار آزاد و تعیین قیمت ها از طریق عرضه و تقاضا
پیش برود در میان مدت و بلندمدت شاهد اقتصاد واقعیتر و
رقابتی تری خواهیم بود .وی با اشاره به اینکه به نظر می رسد
مدیران اقتصادی در حال رسیدن به این نتیجه گیری هستند
و این موضوع اتفاقی مناسب برای اقتصاد کشور و بازار خواهد
بود ،افزود :سال ها به بهانه حمایت از مصرف کننده واقعی،
نرخ گذاری دستوری اعمال و اجرا می شد اما این اقدام
تاکنون چیزی جز زیان برای مصرف کننده نهایی و فساد در
کلیت اقتصاد به همراه خود نداشته است.
امیرباقری با بیان اینکه چشم انداز بازار سرمایه وجود ثبات
درمعامالتاست،گفت :تحلیلگرانبایدسناریوهایمختلف
را با توجه به مسایل مختلف سیاسی بازنویسی و اقدام به
محاسبه کنند تا بتوانند سهام ارزنده را در بازار تشخیص دهند
و اقدام به خرید سهام با توجه به چشم انداز مناسب کنند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد :در کوتاه مدت
در بازار خبری از سودهای کالن نیست و اکثر سرمایه گذاران
حاضر در بازار متوجه شده اند که جریان های سفته بازی در
کوتاه مدت که قیمت سهام کوچک را با حباب مواجه می کرد
جز برای عده معدودی از بازیگران ،چیزی جز ضرر و زیان به
همراه نداشت ،سرمایه گذاران از این موضوع عبرت گرفتند و
دیگر باید دیدگاه حرفه ای و تحلیل محور وارد این بازار برای
سرمایهگذاریخواهندشد.

نرخ تورم نقطهای در بهمن ماه  ١٣٩٩به عدد  ٤٨,٢درصد رسیده است؛ یعنی
خانوارهای کشور به طور میانگین  ٤٨.٢درصد بیشتر از بهمن  ١٣٩٨برای خرید یک
«مجموعهکاالهاوخدماتیکسان»هزینهکرده¬اند.
مرکز آمار ایران تورم بهمن ماه را اعالم کرد .نرخ تورم نقطهای بهمن ماه  ١٣٩٩در
مقایسه با ماه قبل  ٢,٠واحد درصد افزایش یافته است .نرخ تورم نقطهای گروه عمده
«خوراکیها ،آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ٦.٩واحد درصدی به ٦٦.٨درصد و
گروه «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش  ٠.٢واحد درصدی به  ٣٩.٧درصد
رسیدهاست.
افزایش نرخ تورم نقطهای خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم نقطهای ،درصد تغییر عدد شاخص قیمت ،نسبت به ماه مشابه
سال قبل میباشد .نرخ تورم نقطهای در بهمن ماه ١٣٩٩به عدد ٤٨,٢درصد رسیده
است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین  ٤٨.٢درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٨
برای خرید یک «مجموعه کاالها و خدمات یکسان» هزینه کرده¬اند.
نرخ تورم نقطهای بهمن ماه  ١٣٩٩در مقایسه با ماه قبل  ٢,٠واحد درصد افزایش
یافته است .نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنی ها و دخانیات» با
افزایش ٦,٩واحد درصدی به ٦٦.٨درصد و گروه «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» با
کاهش  ٠.٢واحد درصدی به  ٣٩.٧درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری  ٤٧,٢درصد

دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو گفت :اگرچه ظرفیت اسقاط ساالنه
 ۳۶۰هزار دستگاه خودرو را داریم اما به دلیل بی توجهی دولت ،تا چند سال دیگر با
سونامیخودروهایفرسودهمواجهخواهیمشد.
سیدامیراحمدیاظهارداشت:اگرچهمراکزاسقاطوبازیافتخودرویکیازتأمین
کنندههای اصلی آهن قراضه کارخانجات فوالد هستند اما با توجه به رکودی که در
این چند ساله پیش آمد ،دولت مجوز واردات آهن قراضه را داده است و در حال حاضر
برای تأمین نیاز کارخانجات فوالد ،قراضه و ضایعات آهن وارد میشود.
دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو افزود :ما در کشور سالیانه ظرفیت
اسقاط  ۳۶۰هزار خودروی فرسوده و تبدیل آن به قراضه و ضایعات آهن را داریم اما
با توجه به اینکه دولت و متولیان اهمیتی به این حوزه نمیدهند ،سال گذشته تنها
توانستیم  ۸هزار دستگاه خودروی فرسوده را اسقاط کنیم و به این ترتیب تولید آهن
قراضه نیز کاهش یافت؛ این در حالی است که اگر مراکز اسقاط به اندازه ظرفیت
خود فعال باشند نیازی به واردات آهن قراضه نیست .وی ادامه داد :متأسفانه دولت
برنامهای برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ندارد در حالی که یکی از
مهمترین ارکان در صنعت خودروسازی ،همین موضوع است؛ باید چرخه تولید و
خروج با هم کار کند اما در کشور ما چرخه تولید فعال است و هر سال نیز دستور به
افزایش تولید خودروی نو میدهند اما از آن طرف توجهی به خارج کردن خودروهای
فرسوده نمیکنند .احمدی گفت :در حال حاضر  ۳میلیون خودروی فرسوده در
کشور داریم که اگر قرار باشد روال کار به همین شکل ادامه یابد تا چند سال دیگر
با سونامی خودروهای فرسوده که از لحاظ استاندارد خودروهای مناسبی برای تردد
نیستند ،مواجه خواهیم شد .دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو افزود :تردد
خودروهای فرسوده در سطح شهرها عالوه بر آلوده کردن هوا و مصرف بی رویه
سوخت ،به دلیل نداشتن ایمنی ،جان مالکان خود را نیز به خطر میاندازد .وی
تصریحکرد:مادرکمیسیونصنایعومعادنمجلسپیشنهادکردیمکهخودروسازان
در برنامههای فروش خودروی خود ،مالکان خودروهای فرسوده را در اولویت قرار
دهند و حتی اگر قرار بر دریافت اضافی تر پول نسبت به نرخ خودرو باشد ،مراکز
اسقاط پرداخت این پول را بر عهده میگیرند؛ اما تاکنون توجهی به این پیشنهاد
نشدهاست.
در گفتگو با رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی اعالم شد:

قیمت گوشت گوسفندی به ١٣٠هزار
تومانرسید

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه قیمت هر کیلوگرم شقه بدون
دنبه به  ١٣٠هزار تومان رسیده است،گفت :اگر دولت بتواند بازار مرغ را ساماندهی
کند ،این مسأله روی بازار گوشت تاثیر می گذارد.
علی اصغر ملکی درباره آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز با بیان اینکه طی
هفتههای اخیر قیمت گوشت قرمز در بازار رو به افزایش بوده است ،گفت :در حال
حاضر مغازهداران هر کیلوگرم شقه بدون دنبه را  ۱۱۵تا  ۱۱۹هزار تومان خریداری و
آن را به قیمت ١٣٠هزار تومان به مشتریان عرضه میکنند.
ملکی درباره اینکه پیش بینی میکنید وضعیت بازار در روزهای آینده به چه صورت
ً
باشد؟ ،افزود :معموال همه ساله در اسفند ماه با افزایش قیمت گوشت قرمز مواجه
هستیم و در چنین فصلی این امر طبیعی است.
وی با اشاره به اینکه مسئوالن عنوان کردند در حال ساماندهی بازار مرغ هستند،
تصریح کرد :اگر مسئوالن بتوانند بازار مرغ را ساماندهی کنند و قیمت آن را به نرخ
ً
مصوببرساننداینمسئلهیقینارویقیمتگوشتقرمزنیزتأثیرمیگذارد.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه خیلی از دامداران دامهای خود
را نگه داشتهاند تا در اسفندماه آنها را با قیمت باالتر به بازار عرضه کنند ،گفت :البته
این دامداران نیز حق دارند چرا که قیمت علوفه بسیار افزایش پیدا کرده و در حال
حاضر نرخ هر کیلوگرم جو بین  ۵هزار تا  ۵هزار و  ۵۰۰تومان است .ملکی درباره
اینکه آیا قاچاق نیز بر روی این افزایش قیمت مؤثر بوده است؟ گفت :قاچاق دام
بسیار محدود شده است چرا که مناطق غرب کشور هم اکنون به خاطر سرما و بارش
برف صعبالعبور هستند ضمن اینکه مرزبانی نیز نهایت تالش خود را به کار گرفته
تا مانع خروج دام از کشور شود و همچنین کاهش قیمت دالر طی هفتههای اخیر
انگیزه را برای قاچاق کاهش داده است.
مدیرعاملصندوقتوسعهملی:

 ۸۰هزار میلیارد ریال برای توسعه صادرات
تزریقمیشود

مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت ۸۰ :هزار میلیارد ریال در برنامهای  ۲ساله با
حمایت معاون اول رییس جمهوری با هدف توسعه صادرات در سه دوره به این بخش
تزریق می شود.
مرتضی شهیدزاده روز شنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی کردستان با حضور
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت ۲۰ :هزار میلیارد ریال
از این اعتبار با نرخ  ۱۱درصد برای توسعه محصوالت غیرصنعتی است که بخش
کشاورزی و توسعه صادرات می تواند از آن بهره ببرد .وی افزود ۸۰ :درصد سهام
در سرمایهگذاریهای انجام شده تحت حمایت صندوق توسعه ملی باید مربوط
به بخش خصوصی و  ۲۰درصد آن سهم نمایندگان بخش خصوصی غیرمنتصب
توسط افراد ارشد دولت باشد .مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت :در ارتباط با
برخی بخشها از جمله کشاورزی ۵۰درصد منابع با نظر بانکهای عامل به این بخش
اختصاص می یابد که سهم مناطق محروم از آن با نرخ  ۱۰درصد سود خواهد بود
و بخش صنعت هم با سود  ۱۲درصدی می تواند از آن استفاده کند .شهیدزاده
اضافه کرد :صندوق توسعه ملی بنا به فرمایش رهبر معظم انقالب و نظر دولت ،برای
اجرای سیاستهای اصل ۴۴قانون اساسی و با هدف توسعه بخش خصوصی فعالیت
دارد و هرچه بخش خصوصی فعایت داشته باشد ،صندوق هم با تمام توان از آن
حمایت خواهد کرد .وی افزود :در قانون تجارت و دویان محاسبات هر طرحی که۵۱
درصد سهام آن غیردولتی و  ۴۹درصد دولتی باشد ،خصوصی محسوب می شود،
افزود :این مساله در صندوق توسعه ملی متفاوت است و برای افزایش قدرت بخش
خصوصی در تصمیمگیریها و ماجمع عادی و فوق العاده ،باید۸۰درصد سهام آن در
اختیاربخشغیردولتیباشد.
رییسقوهقضاییه:

تورم نقطهای بهمن ۴۸درصد شد

کارخانهقندیاسوجبهچرخهتولیدبرمیگردد

تورمباردیگرخیزگرفت

میباشد که نسبت به ماه قبل  ١,٧واحد درصد افزایش داشته است .همچنین این
نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٣,٦درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣,٨واحد درصد
افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه ،درصد تغییر عدد شاخص قیمت ،نسبت به ماه قبل
میباشد .نرخ تورم ماهانه بهمن  ١٣٩٩به  ٢,٥درصد رسیده که در مقایسه با همین
اطالع در ماه قبل ٠.٧ ،واحد درصد افزایش داشته است .تورم ماهانه برای گروههای
عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» و «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» به
ترتیب  ٥.٢درصد و  ١.١درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری  ٢,٤درصد میباشد
که نسبت به ماه قبل  ٠.٥واحد درصد افزایش داشته است .همچنین این نرخ برای
خانوارهای روستایی  ٣.٣درصد بوده که نسبت به ماه قبل  ١.٦واحد درصد افزایش
داشتهاست.
افزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ساالنه ،درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال
منتهی به ماه جاری ،نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد .نرخ تورم ساالنه بهمن
ماه ١٣٩٩برای خانوارهای کشور به ٣٤,٢درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در
ماه قبل ٢,٠،واحد درصد افزایش نشان میدهد.

صنعت اسقاط خودرو خوابیده است
قراضهواردمیکنند

همچنین نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب  ٣٤,١درصد
و  ٣٥.٠درصد میباشد که برای خانوارهای شهری  ١,٩واحد درصد افزایش و برای
خانوارهای روستایی ٢.٥واحد درصد افزایش داشته است.

رییس قوه قضاییه گفت :با هماهنگی استاندار کهگیلویه و بویراحمد و متولیان
حوزه صنعت و حل مشکالت قضایی ،به زودی کارخانه قند یاسوج به چرخه تولید
بر می گردد.
حجت االسالم سیدابراهیم رییسی روز شنبه در حاشیه بازدید از کارخانه قند
یاسوج ،اظهار داشت :تعطیلی این کارخانه به عنوان یک مرکز تولیدی برای شهر
یاسوج،استانکهگیلویهوبویراحمدوکشورقابلتوجیهنیست.
ویبابیاناینکهمعاملهاخیربرایواگذاریاینکارخانهابطالشدهوپلمبکارخانه
نیزشکستهشدهاست،افزود:عالوهبر ۳۰۰نفرکارگراینکارخانه،اینواحدتولیدی
تا یک هزار نفر نفر کارگر قابلیت افزایش نیروی انسانی دارد.
حجت االسالم رییس با تاکید بر اینکه چرخهای تولید این کارخانه به ناحق از
حرکت ایستاده است ،ابراز داشت :کارخانه قند با این همه امکانات مجاز به تعطیل
شدن نیست و ظرف مدت کوتاهی به چرخه تولید بر می گردد.
رییسقوهقضاییهعنوانکرد:مقدماتالزمبرایراهاندازیاینکارخانهانجامشده
است و اجازه نخواهیم داد این ثروت های ملی و دسترنج مردم هدر برود و تعطیل
شوند.
وی جوانان متفکر و کارآمد را سرمایه های اصلی استان کهگیلویه و بویراحمد
دانست و ادامه داد :زمانی که برخی سرمایه گذاران با نگاه سودجویی وارد عرصه
تولید شوند ،حتما به میدان خواهیم آمد و با آنها برخورد می شود.
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چرا هواداران استقالل ازسبک بازی استقالل راضی نیستند؟

انتخابهای اشتباه ،پازل ناکامی آبیها

ناظمالشریعه:

دیدار تدارکاتی تیمملی فوتسال با لیگیها
حرفهاینیست

سرمربی تیم ملی فوتسال ،گفت :دیدار تدارکاتی تیم ملی با تیمهای لیگ برتری کار
حرفهاینیست.جامجهانیراپیشروداریمواینرقابتهااصالشوخیبردارنیست.
سیدمحمدناظمالشریعهدرخصوصدیدارتیمهایفوتسالکراپالوندوگیتیپسند
اصفهانکهدرچارچوبهفتهیازدهملیگبرتربرگزارشدواوازنزدیکنظارهگراینبازی
بود،اظهارداشت:بازیازنظرتاکتیکی،نسبتبهدیدارمرحلهرفتلیگبسیاربهتربود.
شایدحساسیتهایاینبازیاجازهنمیدادکهنفراتعملکردواقعیخودرانشاندهند
اماتیمهاازنظرتاکتیکیخوبعملکردند.
وی ادامه داد :فشار بازیهای لیگ برتر باال است و تیمها مجبورند پنج روز یکبار به
میدان روند .این موضوع باعث میشود که بازیکنان تحت فشار باشند و نتوانند از نظر
فردیبهترینعملکردراازخودبهجایبگذارند.
ویافزود:البتهدرایندیدار«افشینکاظمی»بازیکنکراپالوندکهمدتهاازمیادین
دوربود ،توانستبسیار خوب کار کردهو یکی از خوبهای این دیدار حساسباشد.
سرمربیتیمملیفوتسالدرموردعملکرد«وحیدشمسایی»سرمربیگیتیپسنددر
قامت یک مربی در این فصل از لیگ برتر ،عنوان کرد :من نمیتوانم خوب بودن یک
مربی را بگویم اما گلهای بازی گیتیپسند و کراپ الوند تاکتیکی بود و تیمها مالکیت
توپخوبیداشتند.مالکیتتوپمهمترینعنصراجرایتاکتیکاست.
ناظمالشریعه افزود :امیدوارم با تمام شدن شرایط کرونایی ،تماشاگران به سالنها
بیایند و بازیهای لیگ برتر جذابتر شده و کیفیت لیگ نیز باالتر رود .کمیته فوتسال
هنوز نتوانسته با یک تیم با کیفیت ،دیدار دوستانهای هماهنگ کند .از طرفی تیم ملی
بسکتبالبرایآمادگیدرانتخابیکاپآسیاوجهتآمادگیخودبهمصافتیمهایلیگ
برتریاینرشتهرفت.
ناظمالشریعه در مورد پیشنهاد بازی کردن تیم ملی فوتسال با تیمهای لیگ برتری
همانند تیم بسکتبال ایران ،بیان داشت :این کار در کل کار خوبی نیست و تیم ملی
بسکتبالنیزمجبوربودهکهاینکارراانجامدهد.
وی ادامه داد :زمانی که ما به اردو میآییم ،تیم های لیگی استراحت دارند .به نظر من
این کار حرفهای نیست .جام جهانی را پیش رو داریم و این رقابتها اصال شوخیبردار
نیست.بایدباتیمهایخوببازیکنیم.
مصدومیتمیکدردکهنهاست

بیرانوند:بهزودیبرمیگردم

دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران و
تیم آنتورپ بلژیک توضیحاتی درباره
مصدومیتشارائهکرد.
به علیرضا بیرانوند دروازه بان ایرانی تیم
فوتبال آنتورپ در جریان دیدار با گالسکو
رنجرز در لیگ فوتبال اروپا مصدوم شد و در
دقیقه ۷۷اززمینبیرونرفت.
آسیبدیدگیبیرانوندموجیازنگرانیرا
در تیم آنتورپ ایجاد کرده است چرا که این
تیم فردا در لیگ بلژیک به مصاف سنت
ترویدن میرود و پنجشنبه این هفته هم
باید در دیدار برگشت با گالسکو بازی کند؛ در حالی که «ژان بوتز» دروازه بان فرانسوی
آنتورپهممصدوماست.
هنوز خبر رسمی از میزان مصدومیت بیرانوند منتشر نشده ولی گمانه زنیها حاکی
ً
استایندروازهباناحتماالبهبازیفردانمیرسد.
بیرانوندالبتهدربارهدلیلمصدومیتشگفت:ایندردکهنهایبودکهازقبلوحتیدر
تیمملیایرانهمداشتموبعضیوقتهابهسمتممیآمدواذیتممیکرد.
ویافزود:درتمریناتکهکمیفشارمیآوردمگاهیاذیتمیشدم.دربازیباگالسکو
هم در یک صحنه پاهایم باز شد که فشار آمد .برای همین اگر در زمین میماندم اذیت
میشدموخواستمکهتعویضشوم.
دروازهبانایرانیتاکیدکرد:اینجاآزمایش MRIدادموپزشکانهمتاییدکردندکهاین
دردکهنهبودهاست.بیرانوندهمچنینباانتشارپیامیدرصفحهشخصیخوداعالمکرد
کهمشکلشجدینیستوبهزودیمیتواندبازیکند.
پایانپانزدهمیندورهمسابقاتقویترینمردانکشور؛

َ
«مسنآبادی»قهرمانمسابقاتقویترین
مردان ایران شد

پانزدهمیندورهمسابقاتقویترینمردانقهرمانیکشوربامعرفینفراتبرتروقهرمانی
«محسنمسنآبادی»درایرانشهربهپایانرسید.
بهگزارشروابطعمومیفدراسیونبدنسازیوپرورشاندام،مرحلهنهاییپانزدهمین
دوره مسابقات قویترین مردان کشور ،روز (یکم اسفندماه) به میزبانی دانشگاه والیت
شهرستان ایرانشهر برگزار شد .این دوره از رقابتها با حضور  ٥١ورزشکار پیگیری شد
و در نهایت ١٠نفر از مدعیان قهرمانی کشور به مرحله نهایی راه یافتند .مرحله نهایی
مسابقات قویترین مردان کشور در استان سیستان و بلوچستان ،با حضور قهرمانان
راهیافتهبهایندورازرقابتهاازعصرروزیکماسفندماهپیگیریشدکهدرنهایت«محسن
مسنآبادی» توانست با غلبه بر سایر رقبا بر رتبه اول مسابقات قویترین مردان کشور در
سال۱۳۹۹بایستد.
محسن مسنآبادی با ۴۸.۵امتیاز ،محمدرضا تازهرو با ۴۲امتیاز ،رضا قیطاسی با۳۹
نزادهبا ۳۷امتیاز،مهردادباجالنبا ۳۱.۵امتیاز،امیرفرزانمحزون
امتیاز،حسینحسی 
با ۲۷امتیاز ،عارف احمدی با ،۲۶.۵متین علیمحمدی با ۲۲امتیاز ،عباد کهنسال
با  ۱۳.۵و ابراهیم حسنی نیز با  ۲.۵امتیاز در مرحله نهایی به کار خود پایان دادند .در
بخش تیمی نیز تیم تهران الف بر سکوی نخست ایستاد و تیمهای تهران ب ،استان
مرکزی و استانهای البرز و سیستانوبلوچستان (بهطور مشترک) بهترتیب در رتبههای
دومتاچهارمایستادند.
موهبتی ،استاندار سیستان و بلوچستان ،عبدالمهدی نصیرزاده رییس فدراسیون
بدنسازی و پرورش اندام و کرد ،مدیرکل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان
فینالاینمسابقاتراازنزدیکتماشاکردند.
بههمتسازمانفرهنگیهنریورزشیشهرداریقمبرگزارشد

قهرمانیتیمسپاهدرمسابقاتوالیبال
ارگانهایقم
مسابقات کارکنان ارگانهای مختلف قم به مناسبت دهه فجر و به همت سازمان
فرهنگیهنریورزشیشهرداریقمبرگزارشد.
مسابقات والیبال ارگانهای استان قم به مناسبت دهه مبارک فجر و گرامیداشت
مدافعان حرم و محافظین سالمت به همت سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری
و سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) و با مشارکت مجموعه ورزشی انقالب با حضور  ۷تیم
دانشگاه قم ،دارایی ،جامعه المصطفی ،نیروی انتظامی ،سپاه پاسداران ،آستانه حرم
مطهرودانشگاهعلومپزشکیبهمدتیکهفتهبارعایتدستورالعملهایبهداشتیدر
سالنورزشینخلستانبرگزارشد.
درپایانتیمسپاهپاسدارانبهعنوانقهرمانیوتیمعلو مپزشکیبهعنواننایبقهرمان
دستیافتندکهجوایزنفیسوحکموجامقهرمانیبهایشاناهداشد.
همچنین تیم دانشگاه قم به عنوان تیم اخالق این دوره از مسابقات انتخاب و جام
اخالقوحکمیبهسرپرستاینتیمبهرسمیادبوداهداشد.

مجیدروانستان
«اثر مارتینی» اصطالحی در غواصیاست که در آن حالت ،غواص دچار اشتباه
شده و احتمال غرق شدن برایش وجود دارد ،اما متوجه این قضیه نیست و فکر
میکند همه چیز در حالت خوب به سر میبرد .حاال ماجراهای استقالل محمود
ِ
فکری و آمارهای به ثبت رسیدهاش نیز چنین وضعیتی را دارند.
رقابتهای لیگ برتر این فصل نسبت به فصول گذشته فرقی اساسی برای
استقالل داشت؛ برای اولین بار در سالهای اخیر اسکلت اصلی تیم حفظ شد و با
کمترینتغییرپایبهرقابتهاگذاشت.
نداشتنتاکتیکوبرنامهمشخص
بدون تردید فوتبال امروز ،بازی اعداد و آمار است .آنالیزور تیمها با بررسی همین
آمار و اطالعات بازیها در تیم خود و رقیبان میتوانند کمک زیادی به سرمربی
تیم برای انتخاب تاکتیک تیم در بازیها داشته باشند .نداشتن تاکتیک و برنامه
مشخص برای بازیکنان در موقعیتهای مختلف بازی و عدم آنالیز تیم حریف از
جمله نکاتی است که در هفتههای اخیر استقالل با آن دست به گریبان بوده و
این مهم مربوط میشود به کمبود دستیار مجرب و قوی در تمرینات استقالل زیرا
محمودفکریهرگزنمیتواندهمهمسائلفنیراخودبهتنهاییبهبازیکنانانتقال
دهد.
کجسلیقگیدرانتخابدستیاران
راز موفقیت مربیان بزرگ در دنیا انتخاب دستیاران خوب و قوی است که در این
مورد محمود فکری کجسلیقگی به خرج داده و دستیاران او در مواقع ضروری کار
خاصیراانجامنمیدهند.
فکری حتی در انتخاب مربی بدنساز ضعیف عمل کرده و قدرت جسمانی
ً
پایین بسیاری از بازیکنان استقالل در بازیهای اخیر مشهود بود و آنها تقریبا در
تمام کورسها و مصافهای نفر به نفر ،بازنده جدال با بازیکنان حریف بودند.
آنالیزورهایاستقاللهمعملکردضعیفیارائهدادهاندوهمینانتخاباتغلطپازل
ناکامی آبیها در سه دیدار اخیر این تیم بوده است.
به این آمار توجه کنید :استقالل در ۱۵دیدار این فصل خود ۴بار با سیستم-۲-۲
 ۴-۲دربرابرتیمهایمسرفسنجان،فوالدخوزستان،تراکتوروسایپابهمیدانرفته
حاصل آن  ۲پیروزی و  ۲شکست بوده  ۶گل زده و  ۴گل خورده است .این تیم  ۳بار
باسیستم ۴-۴-۲مقابلتیمهایماشینسازی،پیکانوصنعتنفتبازیکرد هکه
حاصل آن یک برد و  ۲تساوی بوده ۲ ،گل زده و یک گل دریافت کرده است .آبیها
 ۴بار با سیستم  ۴-۲-۳-۱مقابل شهرخودرو ،گلگهر ،آلومینیوم و پرسپولیس به
میدان رفته  ۳برد و یک تساوی کسب کرده  ۸گل زده و  ۳گل خوردهاند .استقالل
تنها یک بار با سیستم  ۴-۱-۴-۱مقابل ذوب آهن به میدان رفت و به تساوی بدون
گل رسید .اما سیستم  ۳-۵-۲همان سیستمی است که در شروع فصل بازیکنان
استقالل با محمود فکری تمرین کرده بودند در  ۳دیدار آخر خود به کار گرفته و

ادامه روند روبه رشد نماینده قم در لیگ آزادگان ؛

دو بازی باقی مانده نماینده قم سرنوشت ساز است؟

صعود  4پلهای سوهان قم در لیگ آزادگان

تیم فوتبال سوهان محمد طباطبایی قم با کسب چهارمین پیروزی خود در فصل جاری لیگ آزادگان با جهشی
چهار پلهای به رتبه سوم جدول ردهبندی صعود کرد.
برپایه این گزارش  ،اگر مسووالن استان قم ،جامعه فوتبال و عالقمندان پرتعداد این رشته ورزشی قدردان بوده و
بیشتر از گذشته هوای تیم شهرشان را داشته باشند ،تیم سوهان محمد قم در ادامه روند نتایج مثبت خود در فصل
جاری فوتبال باشگاههای کشور جام آزادگان همچنان روی نوار پیروزی گام برمیدارد.
نماینده فوتبال قم که کادر فنی آن جمعی از بهترینهای سالهای نهچندان دور فوتبال قم و بازیکنان آن متشکل از
استعدادها و بهترینهای یک دهه اخیر این رشته هستند با تمام انرژی این روزها در فصل 1399– 1400لیگ دسته
سوم فوتبال ایران به مصاف حریفان رفته و برای سربلندی فوتبال قم تالش میکنند.
حال نوبت مسووالن استان قم است که همه جانبه هوای این تیم را داشته باشند تا سوهان محمد بعد از سالها
پرچم قم را در سطح اول فوتبال کشور باال برده و از اعتبار قمیها در این رشته دفاع کند ،تیمی که اگر همین االن و
کامل مورد حمایت قرار گیرد شایسته صعود به لیگ باالتر یعنی لیگ دسته دوم جام آزادگان است.
تیم سوهان محمد قم در هفته هفتم از مرحله گروهی رقابتهای لیگ دسته سوم فوتبال ایران جام آزادگان در
ورزشگاه شهید جعفر حیدریان قم میزبان شهروند رامسر بود و در نهایت با گلی که حمیدرضا پاکیزه مهاجم باتجربه
این تیم در دقیقه هفتم وقتهای تلف شده بازی ( )97به ثمر رساند به برتری یک بر صفر دست یافت.
سوهان محمد قم حاال از 6بازی چهار برد و دو باخت در کارنامه دارد و با هشت گل زده 6،گل خورده و 12امتیاز در
رده سوم جدول ردهبندی گروه دوم مرحله مقدماتی فصل جاری لیگ آزادگان جای گرفته ،در شرایطی که تیمهای
شهید اورکی اسالمشهر و ستارگان مردان پاشا البرز با 13امتیاز و بر حسب تفاضل گل اول و دوم هستند و نماینده قم
در ادامه لیگ آزادگان با این دو تیم بازی خواهد کرد ،در حالی که بازی بعدی نماینده قم در میهمانی تیم رده چهارم
سردار جنگل صومعهسرا است و روز یکشنبه سوم اسفند برگزار میشود.

فرار موقت فردوس از منطقه سقوط

سومین پیروزی فردوس قم در مرحله گروهی فصل جاری لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور باعث فرارموقت نماینده قم از
منطقهخطرشد.
بر این این گزارش ،فردوس قم که امسال با تیمی جوان گام به بازیهای لیگ برتر فوتسال باشگاههای ایران گذاشته چند بعد
از سه هفته ناکامی که با دو باخت متوالی و ثبت یک تساوی در کارنامه این تیم همراه بود ،در چهارمین بازی خود از دور برگشت
دسته به کار بزرگی زد و صدرنشین بازیها را مغلوب کرد.
نماینده فوتسال قم به شدت خطر سقوط به دسته پائینتر را احساس میکرد تا اینکه در چهارمین هفته نیمفصل دوم مرحله
مقدماتی لیگ برتر فوتسال به مقاومت البرز رسید و در دیداری خانگی که البته پایان آن با جنجال و برخی حواشی نیز همراه بود،
به برتری  6بر  5دست پیدا کرد تا از منطقه خطر جدول به شکل موقت فرار کند.
فردوس قم در این دیدار چند بار از میهمان مدعی خود عقب افتاد ولی در لحظات پایانی عقبماندگی را جبران کرد و با کسب
سه امتیاز این دیدار به سومین برد خود در این فصل رسید و جمع امتیازات کسب شده را به عدد 12رساند تا به موقتا به رده چهارم
جدول ردهبندی گروه نخست صعود کند .در جدول ردهبندی این گروه تا پایان هفته دهم ،تیم مقاومت البرز از  10بازی با 19
امتیاز صدرنشین است ،گیتیپسند اصفهان از  9مسابقه با  18امتیاز در رده دوم ایستاده ،کراپ الوند از  9دیدار این فصل با 15
امتیاز رده سوم را در اختیار دارد و تیم فردوس قم با  12امتیاز از  10بازی در رده چهارم جای گرفته است.
فاصله تیمها در پائین جدول بسیار اندک است و فردوس قم نیاز دارد که در دو بازی خارج از خانه پیشرو نیز بهترین نتایج را
کسب کند ،زیرا اهورا بهبهان با 11امتیاز از 9بازی در مکان پنجم ایستاده ،شهروند ساری با 9امتیاز از 9بازی ششم است و شهید
منصوری قرچک با هفت امتیاز از 10بازی آخرین تیم جدول محسوب میشود.
فوتسالیستهای تیمفردوسقمدردوبازیباقی مانده خود از مرحله مقدماتیفصل جاریلیگبرترفوتسالباشگاههای کشور
باید در میهمانی تیمهای شهید منصوری قرچکو شهروند ساری به میدان رفته و بهترین نتایج را کسب کنند ،زیرا هر گونهلغزش
در این دو مسابقه امکان جبران ندارد زیرا دو تیم انتهای جدول به پلیآف فرار از سقوط میروند.

انتخاب اشتباه انگیزه ها را از بین می برد

بنا :می خواهیم کار را در قزاقستان تمام کنیم

تیراندازجوانقمیباالترازنامدارهاایستاد؛

تاریخ سازی بانوان تیرانداز قم در لیگ برتر

تیمبانوانهیاتتیراندازیقمباکسبعنوانسومیدرمسابقاتلیگبرترتفنگبادی
کشورتاریخسازشدند.
هفته پایانی مسابقات لیگ برتر تفنگ بادی بانوان کشور در حالی به اتمام رسید که
تیم هیات تیراندازی قم با کسب  ۱۲امتیاز و قرار گرفتن در جایگاه سوم برای اولین به
اینمهمدستیافت.
رویاصبحخیز،تیراندازجوانتیمهیئتتیراندازیاستانقم،کهدرمراحلپیشینلیگ
تیراندازینیز،نمایشدرخشانیازخودنشاندادهبود،توانستباکسبرکورد۲۵۰.۵به
مقامقهرمانیفینالانفرادیدستیابد.

حاصل آن یک برد ،یک مساوی و یک باخت بوده  ۲گل زده و  ۳گل دریافت کردند.
انتخاب هر یک از این سیستم از سوی کادر فنی براساس نوع بازی حریفان بوده،
امانکتهایکهدرهمینآمارهادیدهمیشوداستقاللباسیستم ۴-۲-۳-۱بهترین
نتایج و بیشترین امتیاز ( ۱۰امتیاز) را کسب کرده و حتی بیشترین گل را در این
روش زدهاند که از سوی کادر فنی بخصوص آنالیزورها نادیده گرفته شده است.
حاال این آمار را ببینید :استقالل در برابر هشت تیمی که با سیستم -۲-۳-۱
 ۴بازی میکردند ،صاحب  ۳برد ۳ ،تساوی و  ۲شکست شده  ۱۱گل زده و در
مقابل ۸گل نیز دریافت کرده است .آنها با دو تیمی که سیستم ۳-۵-۲را داشتهاند
یک برد و یک تساوی کسب کرده و تنها یک گل زده و گلی هم دریافت نکردهاند.
آبیپوشان با دو تیمی که سیستم  ۴-۱-۴-۱را داشتهاند یک تساوی و یک باخت
داشته گل نزده و ۲گل هم دریافت کردهاند .شاگردان فکری با یک تیم که سیستم
 ۴-۲-۲-۲داشته  ۲بر یک برنده شده ،با یک تیم که سیستم  ۴-۱-۳-۲اجرا کرده
 ۲بر صفر به برتری رسیده و مقابل تیمی که سیستم  ۴-۴-۲داشته نیز با  ۲گل به
برتری رسیده است.
فکری در  ۱۱دیدار ،ترکیب تیم خود را تغییر داده و تنها در  ۴بازی بدون تغییر به
میدان رفته که بار اول در هفته چهارم در تساوی بدون گل با پیکان با همان ترکیب
هفته سوم که ماشینسازی را یک بر صفر برده بود به میدان رفت .بار دوم در هفته
دوازدهم مقابل سایپا که به باخت یک بر صفر منجر شد با همان ترکیبی که تراکتور
را  ۳بر یک برده بود به میدان رفت .در واقع ترکیب استقالل در  ۱۵دیدار این فصل
از نظر مصدومیت بازیکنان و فنی ۳۰بار تغییر پیدا کرده است.
نبودتنوعتاکتیکیدرحمالت
انتخابهای اشتباه فکری در به کارگیری نفرات در پستهای مختلف موضوع
مهمی محسوب میشود که این روزها بالی جان استقالل شده است .قرار دادن
عارف غالمی در قلب دفاع که نشان داده هرگز یک مدافع مستحکم در این پست
نیست و یا به کارگیری محمد دانشگر بعنوان مدافع چپ ،پستی که جای اصلی
هرووه میلیچ ،محمد نادری و متین کری مزاده محسوب میشود و دانشگر نیز نشان
داد هرگز خصوصیات بازی در این پستها را ندارد .در کنار آن سر درگمی بازیکنان
استقالل پس از صاحب توپ شدن و عدم داشتن طرح و برنامه برای طراحی
حمالتاست.
تنوع تاکتیکی در حمالت استقالل دیده نمیشود و فاز هجومی این تیم در
بیشتربازیهامختلمیشود.
یکی از بزرگترین ضعفهای استقالل زمانی است که تحت پرس شدید حریف
قرار میگیرد بازیکنان این تیم زیر توپ میزنند .همین زیر توپ کشیدنها که
بسیاری از آنها بی هدف بود ،ضربه بزرگی به استقالل در فاز هجومی میزند.
مشکلاساسیسبکمربیگریفکری
انتقادها از محمود فکری به اوج خود رسیده و به نظر میرسد مشکل اساسی
استقالل سبک مربیگری اوست که شاید برای تیمهای میانه جدولی عالی باشد،

اما برای تیمی که در کورس قهرمانی است ،فاجعه قلمداد میشود.
در واقع محمود فکری ،استقالل را با نساجی و به طور کلی تیمهای میانه جدولی
اشتباه گرفته و اگر همین حاال هدایت تیمی مثل ماشینسازی را به او بسپارند،
فکری قادر است چنان تغییری در روند این تیم ایجاد کند که از ته جدول و به میانه
جدول برسد .او نشان داده در شرایط کنونی پتانسیل هدایت تیمهای پرطرفدار
را ندارد.
مربینتیجهگراودلخوشبهاشتباههایحریف
در واقع باید محمود فکری را در زمره مربیانی طبقهبندی کنیم که به شدت به
فوتبالنتیجهگراعالقهمنداستوروشپرواکتیویاواکنشگرارابرایمربیگریخود
انتخاب کرده و این روش برای هواداران استقالل که کادر فنی آنها در هر بازی با
تاکتیکی به میدان برود که منتظر اتفاقات بازی باشد و تنها دلخوش به اشتباههای
حریفبرایگلزنیقابلهضمنیست.
انتقادها از تاکتیکهای فکری در روزهای اخیر شدت یافته و نفرات کادر فنی
استقالل یکی از موارد مورد نقد منتقدان است زیرا این سبک بازی در تیمهای
پرطرفدارموردحمایتهوادارانقرارنمیگیرد.
ایراد بزرگ در شیوه تعویضها
بزرگترین ایراد استقالل را شاید بتوانیم شیوه تعویض کردن محمود فکری
بدانیم؛ وقتی استقالل در یک بازی روی یک اتفاق صاحب پنالتی شد و جلو
افتاد و یا گل زد با بازی گرفتن از محمد دانشگر و تبدیل سیستم  ۴دفاعه به ۳
دفاعه ساختار دفاعی تیم را به کلی تغییر میدهد و این موضع موجب سردرگمی
استقاللیها میشود .شاید در آن دقایق حضور داریوش شجاعیان یا بابک مرادی
میتواند بهترین گزینه باشد زیرا آنها به راحتی در ضد حملهها حریفان را آزار
خواهند داد ،اما سرمربی استقالل ترجیح میدهد به جای بازی دادن به آنها،
دانشگر را به زمین بفرستد.
آمارهایخوباستقالل
با این حال استقالل آمارهای خوبی هم در این فصل دارد .استقالل در مجموع
دیدارهای این فصل تاکنون  ۷۶۴۶پاس داده و میانگین  ۵۱۰پاس در هر دیدار و
 ۸۰درصد پاسها سالم بوده است.
آنها در این فصل میانگین  ۵۴.۷درصد مالکیت توپ را در هر دیدار در اختیار
داشته و امید گل در هر بازی برای این تیم  ۱.۱۸بوده است ۱۷۱ .شوت به
دروازههای حریف زده و میانگین  ۱۱.۴شوت در هر دیدار که از این تعداد۵۴ ،
شوت در چارچوب بوده و میانگین  ۳.۶شوت در هر بازی است.
استقاللیها در ۱۰دیدار این فصل خود که مالکیت توپ را در اختیار داشته تنها
 ۴بار به پیروزی رسیده ۲ ،بار باخته و  ۴بار هم به تساوی رسیدهاند ۸ .گل زده و ۵
گل خورده ۶بار دروازهاش بسته مانده و ۴بار هم نتوانسته به حریفان خود گل بزند.
اما در  ۵دیداری که مالکیت توپ مال حریف بوده یکبار باخته ،یکبار تساوی کرده
و  ۳بار برنده از میدان خارج شده  ۱۰گل زده و  ۶گل خورده .نکته مهم اینکه در
همه این  ۵بازی گل زده اما تنها یک بار موفق به حفظ دروازه خود شده است .در
کل آمار خوبی محسوب میشود.
محمود فکری در بیشتر دیدارهایی که با تساوی و یا شکست استقالل همراه
بوده ،دیگران از جمله داورها را مسبب اصلی ناکامی تیمش دانسته بدون آنکه
متوجه باشد مشکل اصلی نوع بازی استقالل در آن دیدارها بوده است.
سرمربی استقالل در پایان بازی با سپاهان در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر
نبود به جای  ۳مدافع از  ۴بازیکن استفاده میکرد ،گفت« :خدا را شکر که بازی
را باختیم و دوباره سوالهای کارشناسانه شروع شد .زمانی که تیم ما میبرد کسی
سوال نمیپرسد ولی وقتی میبازیم سوالها همه به این سمت و سو میرود.
همانطور که گفتم امروز روز بد مدافعان ما بود و تمرکز نداشتیم .خیلی تالش کردیم
بازیکنانراآمادهکنیمولیدالیلمختلفیمیتواندباعثشودتمرکزبازیکنانبههم
بریز و دیدید که بازی حساس را از دست دادیم».
ضمن آنکه او از پاسخگویی به این سوال که چرا در هر بازی شاهد تغییرات در تیم
استقالل هستیم خودداری کرد و با گفتن خیلی ممنون ،خسته نباشید میگویم و
از شما تشکر میکنم سالن کنفرانس خبری را ترک کرد!
محمود فکری باید بداند یکی از وظایف سرمربی پاسخگویی به پرسشهای
تاکتیکی و فنی است .چطور میتواند درباره مسائل حاشیهای سایر تیمها حرف
بزند که هیچ ربطی به او ندارد و یا اتفاقات باشگاه نساجی بیش از  ۱۰دقیقه
صحبت کند ،اما درباره مسائل فنی با رفتارش به خبرنگاران توهین کند.
ً
فکری باید به این موار مهمی که به آن اشاره شد کامال توجه کند و در آغاز نیم
فصل دوم برخی رفتارهای خود را تغییر دهد .به همه مربیان پیشنهاد میکنیم
کتاب «رهبری» سرآلکس فرگوسن را بخوانند تا بدانند راز موفقیت و شیوه کارش
باستارههایفوتبالدرمنچستریونایتدچگونهبود.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با اشاره به دشواری کسب
سهمیه المپیک در وزن  ۶۷کیلوگرم در رقابت های گزینشی
آسیا ،گفت :تمام هدف ما این است هر  ۳سهمیه باقیمانده را
در این رقابت ها بگیریم و کار را تمام کنیم.

محمد بنا در گفتگو با ایسنا ،درباره آخرین وضعیت فرنگی
کاران حاضر در اردوی تیم ملی ،اظهار کرد :در حال برگزاری
اردوی چهارم تیم ملی کشتی فرنگی هستیم و خوشبختانه
بچه ها هر روز بهتر از قبل می شوند .در مجموع وضعیت تیم
خوب است و مشکل خاصی وجود ندارد .فدراسیون نیز نهایت
همکاری را انجام می دهد و همه امکانات مورد نیاز فراهم است،
بچه ها نیز با انگیزه باال در حال تمرین هستند و همگی برای
کسبموفقیتتالشمیکنند.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی درباره مصدومان احتمالی
اردوی تیم ملی ،گفت :به هر حال آسیب دیدگی در رشته ای
مثل کشتی اجتناب ناپذیر است ،میثم دلخانی از ناحیه پا و
رضا اسدی از ناحیه کتف آسیب دیدگی قدیمی دارند و در حال
مداوا هستند تا بهبودی کامل را بدست بیاورند .امیر قاسمی
منجزی نیز  ۳روز پیش از ناحیه مچ پا در تمرینات دچار آسیب
دیدگی شد .قرار بود  ۱۲کشتی گیر به اوکراین اعزام شوند که
کار محمد الیاسی درست نشد و باید ببینیم وضعیت قاسمی

منجزی نیز تا زمان اعزام به اوکراین به چه صورت خواهد بود.
وی درباره برنامه کادر فنی برای انتخاب ملی پوشان در
میادین پیش رو ،گفت :نفرات اعزامی قرار است هفتم اسفند
به تورنمنت اوکراین بروند اما ما ششم اردوی بعدی را آغاز می
کنیم ،بچه هایی که از اوکراین باز می گردند چند روز استراحت
می کنند و  ۹روز از ما جدا هستند اما برنامه های خود را دنبال
خواهند کرد .قرار است برای اردوی ششم نیز آن ها به تیم
اضافه شوند تا در نهایت  ۳کشتی گیر اعزامی به رقابت های
کسب سهمیه و همچنین تیم اعزامی به رقابت های قهرمانی
آسیامعرفیشوند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا  ۳فرنگی کار اعزامی به رقابت
های کسب سهمیه و پس از آن المپیک توکیو از هم اکنون تا حد
زیادی انتخاب شده اند یا خیر ،تصریح کرد :انتخاب همیشه
مخصوصا در زمان هایی که المپیک را در پیش داریم ،برای هر
مسابقه ای سخت است چرا که انتخاب اشتباه انگیزه را از بین
می برد .ما همیشه در زمان مناسب نفرات را معرفی می کنیم.

طبیعتا باید کشتی گیران اعزامی از تورنمنت اوکراین بازگردند و
پس از آن راجع به انتخاب نفرات تصمیم گیری کنیم.
بنا افزود :زمان کافی برای انتخاب درست کشتی گیران در
رقابت های کسب سهمیه و قهرمانی آسیا داریم .با توجه به
قهرمانی های دو دوره اخیر مردم توقع دارند باز هم در آسیا
قهرمان شویم اما در کنار آن در حال حاضر از المپیک مهمتر
برای ما رقابت های کسب سهمیه است تا ۳سهمیه باقیمانده را
کسب کنیم .پس از آن دوباره بچه ها را در تورنمنت ها و تمرینات
محک بزنیم تا در نهایت بهترین نفرات را برای المپیک انتخاب
کنیم.
وی تصریح کرد :همچنین دو ماه پس از مسابقات المپیک
رقابت های قهرمانی جهان را داریم و جام تختی نیز در این میان
برگزار می شود که می تواند کمی از بچه هایی که بیرون مانده
اند را وارد مسابقات کنیم ،بنابراین انتخاب های مختلفی داریم
و هنوز کادر فنی به انتخاب قطعی درباره هیچ کدام از کشتی
گیران نرسیده و در موعد مقرر انجام خواهد شد.

سیاسی7
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سفیر ایران در سازمان ملل:

بدون راستیآزمایی ،هر امضایی برای بازگشت به برجام بیاعتبار است

سفیر ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد :در ارتباط با لغو تحریمهایی که باید
آمریکاییها انجام بدهند ،ما باید بهعنوان کشور ذینفع راستیآزمایی کنیم؛ ما
نمیتوانیمفقطبه امضای یکنامه یااعالم موضع رضایتبدهیم .اگرامضاهمراهبا
فرآیندیبرایراستیآزماییاقداماتنباشد،معنیندارد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه حفظ و نشر آثار آیتالله خامنهای ،رهبر انقالب در
ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی ( )۲۹/۱۱/۹۹درباره سیاست جمهوری
اسالمی در مورد برجام فرمودند« :حرفهایی زده میشود ،وعدههایی داده
میشود .من میخواهم امروز فقط همین یک کلمه را بگویم؛ بگویم ما حرف و وعده
خوب خیلی شنیدهایم که در عمل ،آن حرفها و وعدهها نقض شده و ّ
ضدش عمل
شده .حرف فایده ندارد ،وعده فایده ندارد؛ این دفعه فقط عمل ،عمل؛ عمل از
طرف مقابل را ببینیم ،ما هم عمل خواهیم کرد .با حرف و وعده و اینکه «ما این کار
را خواهیم کرد ،آن کار را خواهیم کرد» جمهوری اسالمی این دفعه قانع نخواهد
بود ،مثل گذشته نخواهد بود ».پایگاه اطالعرسانی KHAMENEI.IRذیل پرونده
«حرف قطعی» موضع جمهوری اسالمی در زمین ه تحریمها و برجام را در گفتوگو
با «مجید تختروانچی» سفیر و نماینده جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل
متحدبررسیمیکند.
در مورد برجام از منطق قوی برخوردار هستیم
ما در مورد برجام و سیاست هستهای ،همواره از یک منطق قوی برخوردار
بودهایم؛یعنیسیاستیکهمااتخاذمیکنیم،برمبناییکسریاصولاستواین
ً
اصول ،دارای منطقی است .طبیعتا این منطق وقتی با کشورهای مختلف مطرح
میشود جای هیچ شکوشبههای باقی نمیگذارد .در مورد سیاست هستهای،
وقتی ما در برجام به توافق رسیدیم ،قبول کردیم که یکسری تعهدات را برای یک
دور ه خاصی بپذیریم تا تحریمهایی که بهطور غیرقانونی و ظالمانه علیه مردم ایران
وضع شده بود ،در چهارچوب و باز ه زمانی برداشته شود؛ ّاما آنها از همان ابتدا
در عمل کار خالفی کردند که جای شکوشبههای باقی نماند .ما در دوره اوباما
گزارشهایی برای هماهنگکنند ه برجام فرستادیم و به اقدامات خالف دولت
آمریکا در آن زمان نسبت به تعهداتش ،اعتراض کردیم .در دور ه ترامپ هم که نقض
فاحش برجام با خروج غیرقانونی آمریکا از برجام صورت گرفت ،ما همان موقع
اعالم کردیم که این کار خالف برجام است و به اعضای شرکتکننده در برجام
گفتیم که اقدام آمریکا نباید بیپاسخ بماند .آنها هم به ما گفتند که شما مدتی صبر
کنید و ما جبران میکنیم ،ولی متأسفانه نهتنها جبران نکردند ،بلکه به تعهداتشان
همعملنکردند.

هر سهنوع تحریم باید برداشته شود
همانطور که گفته شد ،مبنای برجام قبول یکسری محدودیتها توسط ایران
در ارتباط با موضوع هستهای در قبال لغو تحریمهای شورای امنیت ،اروپاییها
و آمریکاییها بود .در حقیقت اگر ما بخواهیم برای رفع تحریم ،بهصورت ناقص
برخورد کنیم ،توازنی که از ابتدا در برجام شکل گرفته بود ،به هم میخورد .همین
اتفاق هم افتاد و با خروج دولت قبلی آمریکا از برجام ،عدم توازن شدیدی بهوجود
آمد .ما از همان ابتدا گفتیم که باید عدم توازن را رفع کنند؛ چون اگر این عدم توازن
وجود داشته باشد ،برجام دیگر معنی ندارد .ایران به طرف مقابل اعالم کرد که
این وظیف ه شماست که این عدم توازن را رفع کنید ،اگر در رفع آن ناتوانید ،پس
ما مجبوریم که توازن را به گونه دیگری برقرار کنیم .به همین دلیل ما یکسال صبر
کردیم و بعد قدمهایی را بهصورت متقابل برداشتیم تا توازن در برجام بهوجود بیاید.
وقتی ترامپ از برجام خارج شد ،یکسری تحریم ک ه باید در چهارچوب برجام لغو
میشد ،برگشت و یکسری تحریم دیگر هم اضافه شد .عالوه بر این آمریکاییها
تحریمهای دیگری ،با عناوین جدیدی (غیر از هستهای) اعمال کردند .در واقع
نهتنها در چهارچوب برجام تحریمها برچیده نشد ،بلکه عناوین همان تحریمها را
عوض کردند و بهعنوان تحریم جدید مطرح کردند .در مجموع از زمان خروج آمریکا
از برجام تا اآلن ،سه نوع تحریم علیه ما اعمال کردند .اگر هر کدام از این تحریمها
لغو نشود ،بازگشت آمریکا معنی ندارد؛ یعنی آمریکا موقعی میتواند بگوید که من
به برجام برگشتم که هم ه این تحریمها لغو شود .صرف اعالمنظر و اینکه بگوید من
آمادهام به برجام برگردم یا به برجام برگشتم ،ولی در عمل این تحریمها لغو نشود و از
بین نرود ،از دید ما هیچ ارزشی ندارد.
امضابدونراستیآزماییمعنیندارد
ً
عالوه بر این بحثراستیآزمایی هم از بحثهای بسیار مهمی است که ما حتما بر
آن تأکید داریم .ما وقتی تعهداتمان را در چهارچوب برجام اجرا میکنیم ،نماینده
آژانس نظارت دارد .این کاری است که نمایندگان آژانس بینالمللی انرژی اتمی
انجام میدهند و آنها مشخص میکنند که تعهد ایران انجام شده یا انجام نشده
است .سابق ه کار ما روشن است .ما وقتی موردی را قبول میکنیم ،به تعهداتمان
همعملمیکنیم؛ ّامادرارتباطبالغوتحریمهاییکهبایدآمریکاییهاانجامبدهند،
ما باید بهعنوان کشور ذینفع راستیآزمایی کنیم؛ یعنی اگر آمریکاییها میگویند
ما تحریم نفت یا پتروشیمی ایران را برداشتیم ،ما نمیتوانیم فقط به امضای یک
نامه یا اعالم موضع رضایت بدهیم .اگر امضاء همراه با فرآیندی برای راستیآزمایی
اقدامات نباشد ،معنی ندارد .بهطور مثال ،نفتفروختن ما یکسری لوازمی دارد.

شرکتی که میخواهد از ایران نفت بخرد ،نباید از تحریمشدن توسط آمریکا هراس
داشته باشد .در حقیقت مجموعهای از تحریمها باید لغو بشود تا فروش نفت
بهصورت دقیق و کامل انجام شود .یعنی اگر اعالم شود که تحریم نفت ایران لغو
شد ،فینفسه نمیتواند کفایت کند .باید در کنارش تضمینهایی هم وجود داشته
باشد که مشکلی برای فروش نفت هم پیش نیاید.
ً
یک نکت ه بسیار مهم دیگر در زمینه راستیآزمایی ،بحث بانکی است .مثال شرکتی
کهازایراننفتمیخرد،بایدبتواندازطریقسیستمبانکیجهانیپولشراب هراحتی
به ایران منتقل کند؛ یعنی نقلوانتقاالت بانکی باید اینقدر ساده باشد که هیچ
شکوشبههای در آن وجود نداشته باشد .بانکها نگران این نباشند که اگر وارد کار
تجاری با ایران شدند ،مورد تحریم آمریکا قرار میگیرند .آمریکاییها خودشان هم
بهخوبی میدانند که اگر بخواهند واقعا کار دقیقی را در زمینه برچیدهشدن تحریم
انجام بدهند ،شامل چه عناصری باشد .بنابراین ،ما رفع تحریم را موقعی میپذیریم
که متوجه شویم و احساس کنیم که مراحلش دارد بهخوبی انجام میشود .وقتی
چنین کاری انجام شود ،ما هم آماد ه و حاضریم که به تعهدات برگردیم.
خسارت ایران در برجام جزو مطالبات ماست
موضوع خسارات ایران در برجام هم یکی از موضوعات بسیار حساس و جزو
مطالبات ماست .البته این بهعنوان پیششرط شروع انجام تعهدات آمریکا نیست.
ً
ایران این موضوع را هم بارها اعالم کرده و ما حتما بعد از اجرای تعهدات آمریکا ،در
جلساتکمیسیونمشترکبهآنخواهیمپرداخت.
موضوع خسارات از این جهت برای ما مهم است که در طول چند سال اخیر،
ً
صدمات زیاد جانی و مالی در اثر تحریمها به ما وارد شد .مثال آمریکاییها ادعا
میکردند که دارو تحریم نیست و به دروغ اعالم میکردند که خارج از شمول تحریم
است ،ولی تحریم بود و صدمات زیادی به مردم بهخصوص در دوران کرونا ما زد.
بنابراین ،ما در طول این سالها هم ضرب ه انسانی و هم خسارات مادی فراوانی
خوردیم .خسارات موضوع مهمی است و باید به آن پرداخته شود که چه کسی
مسئول این کار است و چگونه باید به خسارات رسیدگی و به مردم پرداخت شود.
حتیاگر تحریمها رفع شود ،نباید خیالمان راحت شود
موضوع خنثیسازی تحریمها و ارجحیتش نسبت به رفع تحریمها که رهبر
ّ
معظم انقالب فرمودند هم از موضوعات بسیار مهم است .ما باید از نظر داخلی به
ً
حدی برسیم که بتوانیم اثر تحریمها را خنثی کنیم ،ولی چگونه؟ مثال اگر نفت ما را
تحریم میکنند ،ما باید وابستگی اقتصادمان به نفت را به مرور زمان کنیم و به صفر
برسانیمتاوقتیتحریممیکنند،تأثیرچندانیرویاقتصادمانداشتهباشد.البتهما
تالشمانرابرایرفعتحریمهامیکنیم،ولیبایدکاریکنیمکهاثرتحریمهاخنثی
شود .این کار هم شروع شده است و در چند سال اخیر تالش کردهایم ،ولی باید
این تالشها بیشتر شود تا بتوانیم تحریمها را خنثی کنیم؛ حتی اگر تحریمها رفع
شدند و آمریکاییها تعهداتشان را انجام دادند ،نباید خیالمان راحت شود ،چراکه
در آینده ممکن است آمریکاییها دوباره چنین کاری را انجام بدهند .بنابراین ،باید
مصونسازی اقتصاد از تحریمها ،سرلوح ه کارمان باشد و با قوت بیشتری ادامه پیدا
کند .البته ما با دنیا تعامل داریم و جمهوری اسالمی میخواهد که با همه کشورها
ً
ل ما بیشتر است
تعامل داشته باشد .طبیعتا با یکسری کشورهای دوست ،تعام 
و با عدهای کمتر .اصل تعامل بینالمللی مورد قبول همه است ّاما مسئلهای که
برای ما اهمیت دارد ،قوتبخشی اقتصاد از درون است .در عین اینکه تجارت
بینالمللی داریم ،ما نباید اقتصادمان به خارج از کشور متکی باشد که با اعمال
تحریم دچار مشکل بشویم .ما باید با توجه به ظرفیتهای زیادی که کشور دارد،
بتوانیم اقتصادمان را از درون تقویت کنیم .بنابراین کلید حل مسائل ،تمرکز بر روی
ل و ظرفیتهای خودمان است که بتوانیم به اقتصادمان قوت
تواناییهای داخ 
ببخشیم.
وحدت هم از مسائل بسیار مهم و کلیدی بهخصوص در سیاست خارجی است.
وقتیمجموع هنظامجمهوریاسالمیایراندرحوز هسیاستخارجیوبینالمللی
ً
به تصمیم واحدی میرسد ،طبیعتا مسئوالن کشور باید در چارچوب آن سیاست
عمل و حرکت و موضعگیری کنند؛ چون غیر از این ،مورد سوءاستفاد ه دشمنان
ً
قرارمیگیرد.اگریکصداباطرفهایخارجیصحبتکنیم،طبیعتاسوءاستفاده
دشمنان دیگر کمترین تاثیر را در مسائل ما خواهد داشت .ولی اگر چند صدایی
باشد ،خودبهخود باعث مشکل میشود و دیگران طمع میکنند .البته همه
میتوانند نظرات و دیدگاههای مختلفی را مطرح کنند ،ولی وقتی به یک نظر و
تصمیم رسیدیم که نظر نظام جمهوری اسالمی است ،همه باید در این چهارچوب
صحبت کنند و با یک زبان ،نظر جمهوری اسالمی را در سطح بینالمللی مطرح
کنندوموضعگیریکنند.

آیتالله هاشمزادههریسی:

انتخابات باشکوهزمینهسازانسجاموحدتملیاست
عضو مجلس خبرگان رهبری برگزاری انتخابات باشکوه را زمینه
ساز انسجام و تقویت وحدت ملی عنوان کرد و گفت :وقتی دشمنان
احساس کنند مردم ما یکپارچه هستند و خواستهشان مشخص
است ،متوجه میشوند که با زور نمیتوانند مقابل این ملت کاری از
پیش ببرند و از راه مسالمتآمیز وارد تعامل با ایران میشوند.
آیتالله هاشم هاش مزاده هریسی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به
بیاناترهبرمعظمانقالبدربارهانتخابات ۱۴۰۰ریاستجمهوری،
اظهار کرد :ضرورت برگزاری انتخابات باشکوه کامال روشن و بدیهی
ً
است .اوال انتخابات و انتخاب ،حق مردم است .انتخابات را برای
مردم قرار دادهاند که آنها بگویند چه کسی را میخواهند و شخص
مورد نظرشان را انتخاب کنند.
نماینده مردم آذربایجانشرقی در مجلس خبرگان رهبری با بیان
اینکه مردم باید از حق خودشان در مورد رای دادن و انتخاب درست
استفاده کنند ،افزود :مردم دو حق دارند؛ حق اینکه انتخاب کنند و
دوم اینکه خوب انتخاب کنند و اینها حقوقی است که در انتخابات
تامینمیشود.
هاش مزاده هریسی گفت :مردم عمال در انتخابات میتوانند
بگویند که آیا از افرادی که قبال انتخاب شده و کار کرده بودند
راضی هستند یا خیر .اگر راضی هستند مجددا به همان فرد رای
میدهند ،در غیر اینصورت به دیگری رای میدهند.
وی خاطرنشان کرد :انتخابات شرایط استفاده مردم از حقشان
را فراهم میکند و اگر از آن استفاده نکنند خودشان را از حق خود
محرومکردهاند.
نماینده مردمآذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری با
بیان اینکه حق انتخاب و خوب انتخاب کردن برای مردم مجانی به
دست نیامده است ،گفت :انتخابات در گذشته دستوری بود و اصال
انتخاباتی در کار نبود و هیچکس هم میل و عالقهای نداشت ،اگر
هم کسی رای میداد یا رای نمیداد ،تفاوتی نداشت و آنها مساله را

میان خودشان حل میکردند ،به این شکل که در نهایت افرادی را
اعالم میکردند و انتخابات تمام میشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد :مردم خونهای زیادی
دادند و مرارتهای زیادی را تحمل کردند تا این حق را به دست
آوردند .بنابراین اگر امروز از این حق استفاده نکنند خودشان را
محروم کردهاند و در برابر خداوند هم باید پاسخگو باشند که چرا
از حقی که با رنج و سختی و ایثار بسیار برای آنها فراهم شده بود،
استفادهنکردند؟
هاش مزاده هریسی درباره مشارکت ُپرشور و انقالبی مردم در
انتخابات گفت :باالخره انتخابات برگزار میشود و رای کم و زیاد
مردم در نتیجه آن تاثیری ندارد ،اما اگر انتخابات باشکوه برگزار شود
به این معناست که ما کشور ،نظام و مملکت و سرزمینمان را دوست
داریم و در سرنوشت خود دخالت میکنیم و رای و نظر میدهیم.
وی اظهار کرد :مشارکت ُپرشور و انقالبی مردم در انتخابات،
اختالفات را از بین میبرد و نشان میدهد همه در یک صف قرار
دارند و به انتخاباتی که برای یک نظام برگزار میشود ،رای دادهاند.
بنابراین انتخابات باشکوه ،محور وحدت و انسجام و موجب امنیت
کشور و کاهش طمع آنها میشود و پیام یکپارچگی و انسجام را به
دنیامیدهد.
نماینده مردم آذربایجانشرقی در مجلس خبرگان رهبری یادآور
شد :وقتی دشمنان احساس کنند مردم ما یکپارچه هستند و
خواستهشان مشخص است ،متوجه میشوند که با زور نمیتوانند
مقابل این ملت کاری ازپیش ببرند ،بنابراین از راه مسالمتآمیز وارد
میشوند اما اگر انتخابات باشکوه برگزار نشود ،احساس میکنند از
عالقه آنها به نظام کاسته شده است و گمان باطل میبرند که اگر
یک فشار دیگر هم بیاورند کار این کشور و نظام تمام خواهد شد.
هاش مزاده هریسی ادامه داد :همین گمان باطل در دوران رییس
جمهوری پیشین آمریکا (ترامپ) باعث شد که هر لحظه فشار را

بیشتر میکردند و منتظر بودند تا مردم نسبت به انقالب دلزده و
بدبین شوند و شورش کنند که در نهایت آرزو و خواست دشمنان
تامیننشد.
وی با بیان اینکه انتخابات باشکوه این مسائل را از بین برده و عامل
انسجامووحدتملیمیشود،گفت:بنابراینانتخابکردن،خوب
انتخاب کردن و برگزار کردن باشکوه انتخابات ،هر سه ارزشمند
است و باید به آن توجه داشته باشیم.
دولتآمریکا اعتماد از دست رفته را احیا کند
نماینده مردم آذربایجانشرقی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره
به بیانات رهبر انقالب درباره برجام و عمل به وعدهها از سوی
طرفهای برجام اظهار کرد :ما در اصل موضوع برجام نظر منفی
نداریم اگر آنها به درستی جلو بیایند از طرف ما مانعی نیست .اما
ت آمریکا فضای اعتماد را از بین برده است.
مسئله این است که دول 
هاش مزاده هریسی افزود :برجام پس از مذاکرات طوالنی و با همه
سختیها و زحمات با دولت وقت آمریکا امضا شد اما به مجرد اینکه
شخص دیگری بر سر کار آمد ،همانند صدام که قرارداد را پاره و
جنگ تحمیلی را آغاز کرد ،گفت ما قرارداد برجام را قبول نمیکنیم
و تحریمها را آغاز و جنگ اقتصادی به راه انداخت .بنابراین اعتماد
ما به آمریکا از بین رفته است .آنها زیر همه وعدهها و امضاهای خود
زدند و اوضاع را بدتر از قبل کردند .وی بیان کرد :االن مسئله بده
بستان مطرح است؛ اگر آنها یک قدم جلو بیایند ما هم یک قدم جلو
میرویم و اگر آنها دو قدم جلو بیایند ما هم دو قدم جلو میآییم اما
اینکه آنها وعده بدهند تا ما قدم جلو بگذاریم و بعد قدمهای ما را قلم
کنند و دردسر درست کنند ،هیچ عقل سلیمی این را نمیپذیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد :اکنون مسئله اینجاست
که بیاعتمادی که دولت ترامپ به وجود آورد و کشورهای غربی و
اروپایی هم علیرغم تعهداتی که در قبال برجام داشتند و وعدههایی
که داده بودند ،هیچ گاه از ترامپ به دلیل خروج از برجام صریحا

انتقاد نکردند و با این کار خود را بیاعتبار کردند.
هاش مزاده هریسی گفت :اکنون آنها باید این بیاعتباری و سوء
تفاهمات ناشی از رفتارهای خود را برطرف کنند .البته در آغاز
کار نمیتوان به وعدههای آنها اعتماد کرد ،چرا که آنها یک بار در
امتحان نمره صفر گرفتند .چگونه میتوان به کسی که چنین
نمرهای گرفته و قبول نشده اعتماد کرد؟ لذا باید بعد از اینکه مورد
آزمایش قرار گرفتند و صداقت و اعتبار آنها ثابت شد ،به وعدههای
آنهااعتمادکرد.
وی ادامه داد :وقتی آنها به میدان آمدند و به وعدههای خود عمل
کردند و به نتیجه رساندند ،آن زمان اعتماد ما به آنها برمیگردد و
میتوان حرفها و وعدهها را قبول کرد و این یک مسئله منطقی
است و اگر هم در راه اجرای برجام مشکلی پیش آمد ،این مشکل نه
از سوی ایران بلکه از ناحیه آنها ایجاد شده است.

سیاست خارجی عرصه ای برای مسایل جناحی نیست؛

لزوم خردورزی در سیاست برای رسیدن
بهمنافعملی

سیاست ،عرصه خردورزی و تالش برای نیل به منافع ملی حداکثری
است .دولت ها و بازیگران سیاسی همواره با اتخاذ روش هایی مانند برقراری
تعامالت نزدیک اقتصادی و تجاری منطقه ای-بین المللی و نیز ارتباط دو
سویه با فعاالن اقتصادی و تجاری در داخل به دنبال کسب بیشترین منافع،
رشدوتوسعهاقتصادیهستند.
تجارب گسترده در دنیا نشان می دهد ،راهبرد اول و آخر کشورها در عصر
جدید جهانی پیگیری ارتقای رشد اقتصادی و آسایش و رفاه شهروندان
است .مساله مهم در این میان ،عملیاتی کردن این اهداف در گرو سیاست
ورزی قاعده مند و ساختاری است .از منظری برون داد و خروجی تصمیمات
سیاسیبایستیبهتوسعهاقتصادیمنجرشود.
این روش را به عینی ترین شکل ممکن در کشورهای شرق آسیا شاهد
هستیم .در این کشورها دیگر روی این محور و موضوع بحث و گفت و گو
نمی شود که برای تداوم توسعه هدفمند باید با نظام بین المللی تعامل کرد و
یا تقابل .اصل تعامل گرایی امری پذیرفته شده است و در این مسیر رهبران
چین در نیم قرن اخیر با هنر و ذکاوت خاص خود ،توانستند این کشور را
آرام و بی سر و صدا تبدیل به یکی از قطب های مهم قدرت اقتصاد جهانی
تبدیلکنند.
آمار حاکی است سهم تولید ناخالص ملی چین حدود  ۱۹تریلیون دالر
است و فروش محصوالت های تک(  )high- techبخش قابل توجهی از
این حجم کلی اقتصاد چین را تشکیل می دهد؛ که این امر نشان از نگرش
صحیحبین المللی رهبران چین ازواقعیت محیطبین المللی است.
در نتیجه این هوشمندی و نگاه بین الملل گرایی رهبران چین  ،شهر
"شنژن" این کشور به قطب مهم تکنولوژی در شرق آسیا در رقابت با
"سیلیکون ولی" آمریکا تبدیل شده است .برند های معتبر جهانی نظیر
هوآوی(  )Huaweiو تنست( )Tencentو دی جی آی( )DJIدر این شهر
مهم جنوب شرقی چین حضور و فعالیت های گسترده دارند .استراتژی
دولتمردان چین از توسعه روزافزون تکنولوژیک و فناوری در این ابرقدرت
اقتصادی؛ دو مساله راهبردی است .ابتدا اینکه این شهر با پیشرفت های
خالقانه بتواند موازنه ای در برابر دولت -شهر توسعه یافته هنگ کنگ ایجاد
کند و در مرحله بعدی از مدل شهر شنزن در ارتقای کلی اقتصادی و صنعتی
کلچینبهرهگیرند.
مقصود از بیان این واقعیت ها نگرش بین المللی گرایی ،منطق گرایی در
عرصه سیاست و قدرت چین است و اینکه چینی ها با گذر از تندروی و افراط
گرایی در دوره مائو به این جمع بندی رسیدند که سیاست عرصه افراط و
تفریط نیست .باید جانب مدارا ،عقل و منطق اقتصادی در این عرصه ساری
و جاری شود.
نگرش هیجانی و توام با بدبینی به محیط بین المللی ،آفتی برای
اقتصادکشور
اکنون ضرورت تغییر و نگاه در سپهر سیاست کشور با عطف به طیفی از
چالش های اقتصادی و تجاری کشور احساس می شود .امروز کشور در
شرایط تحریمی و فشار قرار گرفته و در نتیجه این فشار هر گونه برنامه ریزی
بلندمدت اقتصادی سخت و دشوار شده است .از منظری دیگر ،وقتی ارز ،به
عنوانمهمترینمتغیرتاثیرگذاردراقتصادهرکشوردچارنوسانهایشدید
و قیمت های مضاعف در بازه های زمانی کوتاه می شود؛ این امر باعث می
شود که سرمایه گذار با ترس از آینده سرمایه اش را به سمت سرمایه های زود
بازده نظیر مسکن و طال سوق دهد .بی شک سرمایه گذاری و برنامه ریزی
های استراتژیک در مسیر توسعه همه جانبه،بستر امن و مطمئن اقتصادی
می طلبد .تجربه نشان داده که بسترسازی بدون توجه به محیط بین المللی
اقتصادی و بهره گیری از ظرفیت های جهانی امکان پذیر نیست.
مکانیسم و ابزار رسیدن به شرایط قابل اعتماد اقتصادی در سیاست
خارجی ،تقویت تعامل و اعتماد سازی است .به تجربه دیده شده که مهم
ترین آفتی که می تواند اقتصاد و تجارت یک کشور را بیمار کند؛ نگرش
احساسی ،هیجانی و توام با بدبینی به محیط بین المللی است .به نظر می
رسد بایستی از فرصت های جدیدی که در عرصه های بین المللی با کنار
رفتن ترامپ از مسند قدرت در آمریکا ایجاد شده در جهت تعمیق همگرایی
اقتصادیمنطقهایوتنوعبخشیبهبازارهایصادراتیکشوراستفادهکرد.
اکنون در دوره پساترامپیسم همه کشورها در دنیا از چین و روسیه تا اتحادیه
اروپا درحال تنظیم مجدد تعامالت منطقه ای و جهانی و بازآرایی بین المللی
با تقویت روابط اقتصادی و تجاری هستند.
پرهیز از تبدیل شدن فضای سیاست خارجی به عرصه ای برای
مسایلجناحی
در همین مسیر ضرورت پرهیز از افراط زدگی و شعار گرایی در عرصه
سیاست و اقتصاد با راهبرد برون رفت از وضعیت تحریمی موجود ضرورتی
است که در کشور احساس می شود  .در این راستا همگرایی و اجماع
نخبگان با برگزاری نشست های مشترک جهت رسیدن به درکی مشترکی
از مهم ترین چالش های کشور ضروری جلوه می کند .بی شک نباید
فضای سیاست و سیاست خارجی به عرصه ای برای مسایل جناحی و
جریانی در کشور تبدیل شود و گفتمان های متعارض در سیاست خارجی
که کلید اصلی حل چالش های اقتصادی کشور است؛ شکل گیرد .بهینه
است که به سیاست خارجی به مثابه فرصت نگریسته شود ،آن هم با باور
به این موضوع که تنها راهبرد عملیاتی در رفع تحریم ها در گرو سیاست
خارجی فعال و تعامل گرا در کنار تالش ها ،اقدامات و همدلی های
گسترده و همزمان داخلی است.

ایران تحت هیچ شرایطی از تصمیم برجامی خود منصرف نمیشود

رویکرد جدید آمریکا؛ ائتالفسازی به جای رفع تحریمها
دولت بایدن با تالش برای دستیابی به فرصت بیشتر به منظور رایزنی با طرفهای حاضر در برجام ،راهبرد ائتالفسازی و به
دستگیری رهبری بازیگران اصلی این توافقنامه بینالمللی را برای افزایش فشارها به ایران دنبال میکند .به گزارش ایرنا به
نقل از نورنیوز ،اعالم برنامه ایران برای متوقف کردن اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و برخی تحرکاتی که از سوی تروئیکای
اروپایی و آمریکا برای منصرف کردن ایران از اجرای تصمیم خود بروز و ظهوریافت ،گمانههایی درخصوص پیگیری موضوع
بازگشت آمریکا به برجام و گام برداشتن در مسیر لغو تحریمهای غیرقانونی را مطرح کرد .در این رابطه مواضع رسمی که از
سویسخنگویانرسمیآمریکابهویژهرییسجمهوراینکشورظرفروزهایپنجشنبهوجمعههفتهگذشتهاعالمشد،نشان
داد که راهبرد آمریکا صرفا خریدن وقت برای ائتالفسازی و به دست گرفتن رهبری جریان غربی پشتیبان افزایش فشار به
ایران است« .ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با فوقالعاده توصیف کردن بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی و آمریکا
که روز پنجشنبه در خصوص برجام منتشر شد ،گفت :بیانیه این واقعیت را نشان داد که ما بار دیگر با نزدیکترین متحدانمان
ً
در یک صفحه هستیم .کامال واضح است که دیگر در اهداف متقابل کار نمیکنیم و در واقع با هم گام برمیداریم .او بدون

اشاره به برنامه آمریکا برای عمل به تعهدات برجامی خود که دولت ترامپ به صورت غیرقانونی از آن خارج شد ،اظهار داشت:
ً
همانطور که از این بیانیه مشترک مشخص است ،این چیزی است که ما اکنون کامال با متحدان و شرکای اروپایی خود همگام
هستیم و خواهیم دید که روزها و هفتههای آینده چه وضعیتی ایجاد خواهد شد .سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با
تاکیدبرمواضعتکراریواشنگتنوتروئیکایاروپاییدرخصوصضرورتتداومپایبندیایرانبهتعهداتبرجامیخاطرنشان
کرد :سه کشور اروپایی و آمریکا از ایران خواستند که هیچ اقدام اضافی ،به ویژه در مورد تعلیق پروتکل الحاقی و محدودیت
فعالیتهای تأییدیه آژانس انرژی هستهای بینالمللی در ایران ،انجام ندهد .او در مورد اقداماتی که باید آمریکا به عنوان
کشوری که از برجام خارج شده و تعهدات خود را با اعمال تحریمهای غیرقانونی زیرپا گذاشته است ،افزود :تروئیکای اروپایی
همچنین از احتمال بازگشت ایاالت متحده و ایران به برجام استقبال کردهاند .از اردیبهشت سال  ۹۸که با تصمیم شورای
عالی امنیت ملی برنامه کاهش تعهدات برجامی ایران به مورد اجرا گذارده شد ،طی سه مرحله شامل گامهای ۵گانه کاهش
تعهدات ،فعال شدن ظرفیتهای غنیسازی از جمله غنیسازی ۲۰درصد و کاهش دسترسی بازرسان آژانس و توقف اجرای

داوطلبانه پروتکل الحاقی پیگیری شده است .تا پیش از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ،کشورهای
اروپایی به بهانه فقدان توانایی الزم به دلیل فشار و محدودیتهای ایجاد شده از سوی دولت ترامپ از اجرای تعهدات خود
سرباز میزدند و صرفا تالش میکردند که مسیر کاهش تعهدات برجامی ایران را متوقف کنند .پس از پیروزی بایدن در
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حذف مانعی به اسم ترامپ ،انتظار این بود که کشورهای اروپایی ضمن تالش حداکثری
برای لغو سریع تحریمها از سوی آمریکا ،خود نیز به تعهدات انجام نشده قبلی به سرعت عمل کنند .رفتار مزورانه کشورهای
اروپایی در شرایط جدید و طرح شروط بهتآور برای اجرای تعهداتشان در کنار خوشرقصی برای دولت جدید آمریکا ،این
بار هم کشورهای اروپایی را در آزمون صداقت ،مردود کرد .در این میان ،ایران بدون توجه به شروع "بازی قدیمی وقتکشی"
که مجددا با فعال شدن تروئیکای اروپایی و آمریکا آغاز شده است ،مسیر کاهش تعهدات برجامی خود را که تکلیف قانونی
تعیین شده از سوی مجلس شورای اسالمی نیز است در زمان مقرر اجرا خواهد کرد و تا زمانی که طرفهای اروپایی و آمریکا
به تعهدات خود در زمینه لغو کامل تحریمها عمل نکنند تحت هیچ شرایطی از تصمیم خود منصرف نمیشود.
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قبولی100درصدتضمینیباتقلب!
مدیرعاملسازمانقطارشهریقممطرحکرد:

شیوعویروسکرونااگرچهکاسبیبسیاری
از مردم را کساد کرده ،اما کار متقلبان
امتحانات مجازی حسابی رونق گرفته است.
این متقلبها که خودشان هیچ علمی
نداشتند و سوال هارا از روی جزوههایی که
توسط استاد دانشگاه طرح شده بود پاسخ
میدادند و بابت هر امتحان حدود  ۳۰۰هزار
تومان پول دریافت می کردند.

قم ،خط شکن استفاده از
سوزنهای کراس آور ایرانی

مدیرعامل سازمان قطارشهری قم با بیان اینکه این شهر در بومی سازی
سوزن کراس آور خط شکن بوده است ،گفت :برای حمایت از تولیدات
بومی باید در ابرپروژههای شهری به دستاوردهای مهندسان ایرانی اعتماد
کرد.
منصور درویشی اظهار داشت :در خطوط مترو ،قطاری که در حال عبور
است برای تغییر خط ،نیاز به سوزن یا کراس آور دارد و این سوزن ها نیز به
دو گروه راست گرد و چپ گرد تقسیم می شوند.
مدیرعامل سازمان قطارشهری قم بیان کرد :در فاز یک مترو ،حدود ۱۹
سوزن کراس آور در دپو ،پنج کراس آور نیز قبل و بعد از ایستگاه  ۹و ۱۴و یکی
نیز در ابتدای تونل مورد استفاده قرار می گیرد .درویشی خاطرنشان کرد:
براساس قرارداد موجود ،باید این سوزن و کراس آور از کشورهای خارجی
تامین میشد که از سال  ۹۶تصمیم بر بومیسازی این قطعه و استفاده از
آن برای نخستین بار در مترو قم گرفته شد .وی گفت :با توجه به اینکه در
ادامه مجموعه مطالعات بومی سازی ،به تحریمها برخوردیم اما این مهم را به
یکفرصتتبدیلکردهوموفقشدیمباهمکاریشرکتفوالدطبرستانقائم
شهر که از شرکتهای سطح یک ایران به شمار می رود هستههای مرکزی
که یکی از قطعات مهم این سوزن های کراس آور که بیش از این تنها در
انحصار یک شرکت خارجی بود ساخته شود و در دو ایستگاههای راه آهن که
بارمحوری باالتر از مترو دارد تست و نتیجه آن مثبت شده است .مدیرعامل
سازمان قطارشهری قم افزود :پس از دستیابی به این مهم ،با قراردادی که با
شرکت صنایع ریلی تبریز منعقد شد در ماه گذشته ،نخستین دستگاه کامل
کراس آور را بدون هیچ خطایی در آزمایشها و با سختی باال تحویل گرفته تا
در پروژه مترو قم مورد استفاده قرار دهیم .درویشی بیان کرد :با این دستاورد
مهم توانستیم ۶۰درصد مبلغ قرارداد خارجی ،که باید با یورو ۳۰هزارتومانی
خرید و سبب خروج ارز نیز میشد تجهیزات مورد نیاز را در کشور ساخته و
بومی سازی کنیم .وی گفت :همچنین این موضوع سبب شد با مشکالت
تحویل قطعه ،حمل و نقل و سایر موانع تحریمی روبرو نشده و در کمترین
زمان ممکن با کنترل ابعاد هندسی در پروژه ،کراس آور را تحویل بگیریم.
مدیرعامل سازمان قطارشهری قم تصریح کرد :خوشبختانه پس از قم سایر
سازمان قطارشهری از جمله کرمانشاه ،تهران و شیراز نیز برای خرید کراس
آورهای ایرانی با صنایع گسترش ریلی وارد مذاکره و انعقاد قرارداد شده اند
که این جای بسی افتخار است .درویشی با بیان اینکه خوشبختانه در حوزه
پابند ،سوزن کراس آور و برخی تجهیزات دیگر مترو بومی سازی شده و در
حوزه جوش نیز به بهره گیری از محصوالت بومی فکر میکنیم ،تاکید کرد:
سخن ما این است که باید به بومی کردن محصوالت ایرانی اعتماد کرده و در
خرید آن نیز دیدگاه آرمان گرایی و ملی گرایی داشته باشیم.
سرپرست منطقه شش شهرداری قم خبرداد:

افتتاح پروژه رمپ و لوپ تقاطع
بلوار امام علی(ع) تا پایان سال

سرپرست منطقه شش شهرداری قم گفت :طرح عمرانی ساخت رمپ و
لوپ تقاطع بلوار امام علی(ع) ورودی قم از جاده جعفریه تا پایان سال 99
افتتاح میشود .سیدرضا حسینی با اشاره به آخرین وضعیت احداث رمپ
و لوپ تقاطع بلوار امام علی(ع) ،اظهار داشت :این طرح عمرانی در حال
حاضر با جدیت تمام و پیشرفت حدود  ۸۰درصد در حال انجام است که
با پیشبینی صورت گرفته تا پایان امسال افتتاح میشود .سرپرست منطقه
شش شهرداری قم ابراز کرد :از مهمترین مزایای اجرای این طرح ،برطرف
کردن مشکل ترافیکی شهر قم از سمت ورودی جعفریه است .حسینی با
بیان اینکه با بهرهبرداری از طرح عمرانی ساخت رمپ و لوپ تقاطع بلوار
امام علی(ع) ،مشکالت سیما و منظر شهری در این مسیر نیز برطرف و یک
ساماندهی مناسب انجام میشود ،افزود :در حال حاضر بسیاری از نقاط
موردبهرهبرداریدراینمسیرشاملدوربرگردانهاوبریدگیهاغیراستاندارد
بوده که با افتتاح و اجرای این طرح استانداردسازی مناسب انجام میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد :در سال ۹۹حدود ۶۷پروژه
عمرانی و خدماتی در شهرداری منطقه شش قم در دست اجرا بود که بخش
زیادی از این طرحها به سرانجام رسید .سرپرست منطقه شش شهرداری
قم خاطرنشان کرد :برای سال  ۱۴۰۰نیز اعتبار حدود  ۸۵میلیارد تومانی
عمرانی در بودجه پیشبینیشده که بخش مهمی از آن شامل زیرسازی،
جدولگذاری ،آسفالت ،توسعه فضای سبز و تملک است.
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم :

باغگیاهانداروییعلویتوسعهمییابد

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم گفت :به زودی باغ
گیاهان دارویی علوی احیا شده و امکان بازدید عموم نیز از آن فراهم خواهد
شد .پیام جوادیان با اشاره به اقدامات تحقیقاتی سازمان پارکها برای
کاشت و نگهداری گونههای مختلف در شهر ،اظهار کرد :طی سالهای
اخیر طرحهای ویژهای برای تحقیقات در خصوص گونههای سازگار با اقلیم
قم و یا نحوه نگهداری مطلوب گیاهان با استفاده بهینه از منابع آبی صورت
گرفته و برای این کار سایتهای ویژه تحقیقاتی نیز ایجاد شده است .مدیر
عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم با اشاره به طرح تحقیقاتی
گونههایسازگاربااقلیمقم،گفت:باتوجهبهاتمامطرحتحقیقاتیمشترک
سازمان پارکها و مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی در باغ گیاهان
دارویی بوستان علوی ،گونههای قبل که در این باغ موجود بوده حفظ شده
و ۲۰گونه جدید هم به عنوان نتایج طرح جدید کاشت خواهد شد .جوادیان
به برنامه این سازمان برای این باغ اشاره کرد و افزود :جمعا تعداد  ۴۵گونه
در مساحتی به متراژ  ۳هزار و  ۵۰۰مترمربع در این باغ عملیات کشت
صورت خواهد گرفت تا بتوانیم بهرهبرداری جدیدی از آن داشته باشیم .وی
خاطرنشانکرد:بههمینمنظوردرنظرداریمدرآیندهامکانبازدیدعموماز
این مکان به عنوان سایت گونههای دارویی و تحقیقاتی فراهم شود .
سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم :

اجرای مسیرهای گذر عابر پیاده
در بلوار شهید نواب

سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت :اجرای خط
کشی مسیر گذر عابر پیاده بصورت دوجزیی در  ۵محل بلوارشهید نواب
با هدف افزایش ایمنی تردد شهری عابرین پیاده و روان سازی ترافیک،
انجام شد.قاسم طالبی در خصوص اجرای این طرح اظهارداشت :خطوط
ترافیکی طولی بلوار شهید نواب نیز در سال جاری انجام شده بود که پس از
اخذ آلبوم و تعیین مسیر گذر عابر پیاده ،نسبت به اجرای خطوط آن اقدام
شد.طالبی افزود :بلوار شهید نواب به عنوان یکی از شریانهای ورودی و
خروجی شهر قم دارای بار ترافیکی بوده و وجود بافت مسکونی و تجاری
در دوطرف بلوار ،لزوم اجرای طرحهای ایمن سازی شهری برای افزایش
تردد عابرین پیاده و تعیین محلهای مشخص برای این امر ضروری بود.
وی گفت :در بلوار شهید نواب ،نصب پل عابر پیاده و اجرای نردهگذاری
زیر پل با هدف هدایت شهروندان به استفاده از پل عابر پیاده و مسیرهای
مخصوص تردد عابرین پیاده نیز قبال انجام شده است.

افشاگری نادران علیه بذرپاش
الیاس نادران نماینده تهران در رابطه با ماجرای رای آوردن مهرداد بذرپاش در مجلس برای ریاست دیوان
محاسبات گفت :هنوز هم بر پیشنهاد خود مصر هستم .آییننامه میگوید رئیس دیوان محاسبات باید ۲۰
سال سابقه کار داشته باشد .انتخاب رئیس دیوان محاسبات یک آییننامه اجرایی دارد که کمیسیون بودجه
پیشنهادمیدهدوکمیسیونآییننامهآنرامصوبمیکند.آقایبحرینیدرکمیسیونتدوینآییننامهاین
را تغییر دادند به اینکه باید  ۲۰سال سابقه مدیریتیآقای بذرپاش سند کار در یک موسسه پژوهشی را آورد که
امضاکننده نامه بعدا اقرار کرد برگه جعلی است .داشته باشد نه فقط سابقه کار .ولی ایشان با توجه به سن
و سال و دوره هایی که مدعی بود کار کرده ،نتوانست  ۲۰سال سابقه کار را به مجلس ارائه کند؛ لذا سند
گواهی کارش در آن موسسه پژوهشی را آورد که به نظرم پذیرفتنی نبود .بعدا کسی که نامه را امضا کرده بود
در کمیسیون اصل ۹۰اقرار کرد که برگه جعلی است و البته گفت با حسن نیت این کار را کردیم .اما من خیلی
این جور حسننیتها را نمیفهمم! جور کردن سابقه کار با سند جعلی حداقل برای من پذیرفتنی نیست.
واردات  250هزار دوز واکسن کرونای «چینی»
وزیر بهداشت با بیان اینکه تزریق واکسن اسپوتنیک روسیه را به  100هزار مورد در گروه آسیب پذیر ادامه
خواهیم داد ،گفت 250:هزار دوز واکسن چینی را تا هفته آینده وارد می کنیم و همچنین وارد کردن واکسن
آسترازنکارا نیز در اواخر این ماه شروع خواهیم کرد.نمکی از برنامه ریزی برای وارد کردن واکسن کرونا از
دوکشور هند و کره جنوبی خبر داد و گفت :امیدواریم تا پایان اسفند گروههای آسیب پذیر را پایان دهیم.
وی یادآور شد:واکسن کرونای کوبایی در افرادی که قبال مبتال شده به عنوان یادآوردر مقابل ویروس کرونا
اثرمیکند.

طرح:محمدعلیرجبی

استاندارقمهشدارداد:

وضعیت کرونایی قم شکنندهاست

استاندار قم با بیان اینکه وضعیت کرونایی در قم شکنندهاست گفت :برغم آبی
بودن شرایط قم ولی به دلیل درگیری استانهای اطراف قم با این بیماری باید
در آستانه سال جدید همه تدابیر را به کار بگیریم تا با موج چهارم مواجه نشویم.
بهرام سرمست روز شنبه درپایان جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا که به صورت
ویدیو کنفرانس در آن شرکت کرده بود در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت :ما
یکسال گذشته را با کرونا پشت سرگذاشتیم و امروز نیز نگران موج چهارم هستیم
از این رو در این جلسه مروری بر وضعیت کرونایی کشورها و همچنین استان های
مختلفصورتگرفت.
وی با بیان اینکه بر اساس گزارش ارائه شده متاسفانه در ارتباط با خوزستان
شاهد افزایش شتابان بستریها و فوتیها کرونایی میباشیم گفت :اکثر این
فوتیهاوبستریهابهویروسجهشیافتهانگلیسیوحتیآفریقاییمبتالشدند

که این موضوع نگرانهایی را مطرح می کند.
ت برای سفرهای نوروزی
اعمال محدودی 
وی با اشاره به تصمیم گرفته شده در ستاد ملی مبنی بر اعمال محدودیتهای
جدیتر برای خوزستان افزود :از آنجا که برخی از این بیماران کسانی هستند که از
کشور همسایه ما یعنی عراق وارد شدند و مقصدشان نیز شهرهای زیارتی از جمله
قم است باید تدابیری را اتخاذ کنیم تا از این ناحیه دچار آسیب نشویم.
سرمست اضافه کرد :به احتمال زیاد محدودیتهای جدی تری در رابطه با ورود
و خروج افراد از مرزهای کشور در نظر گرفته خواهد شد.
وی ادامه داد :در مورد محدودیتهای سفرهای نوروزی نیز مصوبههایی مطرح
شد که جزییات آن را اطالع رسانی خواهیم کرد.
استاندار قم با تاکید بر اینکه امسال نیز باید تعطیالت نوروزی را متناسب با
شرایطکروناییسپریکنیمتصریحکرد:دراینزمینهمحدودیتهاییبایداعمال
شود و شهروندان هم به یک سبک زندگی جدید که با شرایط کرونایی مطابقت
دارد عادت کنند.
مراسماعتکافبرگزارنخواهدشد
ویهمچنینبابیاناینکهطبقمصوبهستادملیکروناوباتوجهبهنگرانیهایی
که برای سالمتی معتکفان وجود دارد آیین اعتکاف در هیچ نقطه ای از کشور
برگزار نخواهد شد یادآور شد :درحال حاضر وضعیت کرونا درقم آبی است ولی در
اطراف ما استانهای مختلف درگیری بیشتری با این بیماری دارند به همین علت
احتمال شکننده بوده وضعیت قم است از این رو در آستانه سال جدید باید چه در
مراکز خرید و چه درمناسبتهایی که پیش رو داریم تجمعها را به حداقل رسانده
و مراقبتها و اعمال پروتکلها را نیز بیشتر نماییم.
استاندار قم بیان کرد :محدودیت تردد خودروها از ساعت  ۲۱تا  ۳بامداد
همچنان برقرار است و ادامه خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم تاکیدکرد :

ظرفیتهای علم و فناوری استان قم درسطح ملی  معرفی شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با
تاکید بر ضرورت معرفی ظرفیتهای علم و فناوری
استان در سطح ملی گفت :درحالی که تا سال ۹۲
تنها ۱۵شرکت دانش بنیان در استان وجود داشت،
این آمار در دولت تدبیر و امید به  ۹۴شرکت افزایش
یافتهاست.
مهرداد غضنفری روز شنبه در نخستین جلسه
شورای هماهنگی فن بازار منطقه قم ،در سالن
جلسات پارک علم و فناوری این استان ،با تاکید
بر لزوم بهره گیری و معرفی فناوری های تولیدی
استان در سطح ملی افزود :از ظرفیتهای موجود
در استان در جهت تقویت شبکه فن بازار و ارتقای
فناوری در استان حمایت میشود.
وی این استان درحوزه فناوری میتواند به الگویی
در کشور تبدیل شود ،ادامه داد :تعداد واحدهای
فناور استان در حالی امروز به  ۱۱۴واحد رسیده

است که این آمار تا سال  ۹۲تنها  ۲۹واحد بود.
غضنفری با بیان اینکه در حوزه های پژوهشی و
تحقیقاتی ،تحقیقات موثری در حوزه علوم نوین در
کشور انجام شده که متاسفانه این کارهای منجر به
تولیدصنعتینشدهاست.
وی گفت :اقتصاد مبتنی بر دانش وقتی کارآمد
است و منجر به توسعه اقتصادی میشود که این
فناوریها کاربردی شده و منجر به تولید شود.
غضنفری با تاکید بر لزوم تجاری شدن ایدهها و
فناوریها افزود :یکی از ساز و کارها برای تجار کردن
ایدهها و فناوری ،شکل گیری فن بازارها در سطح
ملی و استانی است که به عنوان واسطه هایی
بین عرضه کننده ،متقاضی و بازار نقش آفرینی
میکنند.
وی اظهار داشت :فن بازارها نقش مهمی در
تحول در حوزه صنعت و فناوری می تواند داشته

باشد که شبکه ملی فن بازار می تواند گره گشای
بسیاری از نیازهای کشور باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم
اظهار داشت ۲ :هزار و  ۴۰۰صنعت در استان
وجود دارد که برخی در صادرات در سطح جهانی
نامآشناهستند.
وی با بیان اینکه قم باید در حوزه فناوری در سطح
ملی جایگاه خود را ارتقا دهد ،افزود :با توجه به
ظرفیت های استان ،باید بسترسازی برای جهش
در این حوزه فراهم شود.
دراین جلسه فن بازار استان قم با همکاری و
مساعدت معاونت علمی ریاست جمهوری و پارک
فناوری پردیس تهران در قم به بهره برداری رسید.
هم چنین دراین جلسه اساسنامه و برنامه
عملیاتی سال  ۱۴۰۰فن بازار منطقهای قم نیز
تصویبشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم :

نخستین پردیس سالمت کشور در قم راهاندازی میشود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به ارتقاء جایگاه این دانشگاه گفت:
راهاندازی نخستین پردیس سالمت کشورتوسط این دانشگاه در دست اقدام
است که امیدواریم در کمترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد..
محمدرضا قدیربا اشاره به ارتقای دانشگاه علوم پزشکی قم اظهار داشت :با
توجه به محدودیتهای کرونایی ،این دانشگاه رشد چشمگیری در حوزه علم و
فناوری داشته است ،بهطوریکه رتبه برتر را در میان دانشگاههای تیپ سه کشور
را به خود اختصاص داد.
وی افزود :راهاندازی نخستین پردیس سالمت کشور نیز توسط این دانشگاه
در دست اقدام است که امیدواریم در کمترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم به فعالیتهای پژوهشی این دانشگاه در
دوران کرونا اشاره و مهمترین آن را بررسی و دریافت بیش از 300طرح تحقیقاتی
مربوط به کووید  19و انجام حدود  90طرح تحقیقاتی عنوان کرد .قدیر تصریح
کرد :استان قم با دارا بودن یک شهرستان ،پنج بخش ،شش شهر و  9دهستان
خصوصیتهایی نسبت به سایر استانها دارد که یکی در بحث تجمع نسبت به
مساحت و دیگری تراکم و تردد زیاد است ،بهطوریکه این استان معبر 17استان
دیگر است و این موضوع نیز حساسیت خاصی به استان داده است.
استان قم دارای  27مرکز خدمات جامع سالمت شهری است
وی ابراز کرد :استان قم دارای  27مرکز خدمات جامع سالمت شهری 9 ،مرکز
خدمات جامع سالمت روستایی 87،پایگاه شهری و  59خانه بهداشت و پنج

مرکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم همچنین به
اقدامات مهم زیرساختی و تجهیزاتی این دانشگاه در دوران همهگیری کرون
ویروساشارهکردوگفت:مهمتریناقدامراهاندازیبیمارستانامیرالمؤمنین(ع)
در هشت طبقه بوده که افتتاح شد .قدیر اضافه کرد :این بیمارستان یکی از
مجهزترین بیمارستانهای کشور است که با نقشه تیپ ساختهشده و در حال
حاضر نیز خدمات زیادی را به بیماران کرونایی ارائه میدهد.
ویبهاضافهشدننیروبهتعدادنیروهایدرمانیقماشارهکردوگفت:ازابتدای
اسفندماه سال گذشته تا نیمه آذرماه امسال 934 ،پرسنل ،در قالب نیروهای
پیمانی ،قراردادی و جهادی و برخی دانشجویان ترم آخر پرستاری و پرستاران
داوطلبدرمراکزدرمانیاینشهرازجملهبیمارستانهابهکارگیریشدند.رئیس
دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :از تهدید کرونا فرصت ساختیم و در این مدت
سه دستگاه سیتیاسکن برای بیمارستان شهدا ،امیرالمؤمنین(ع) و کامکار به
همراهسایرتجهیزاتبیمارستانیازجملهدستگاههایمجهزاکسیژنسازبرای
توسعه بخش بهداشت و درمان این استان خریداری شد .قدیر از همکاری تمام
نهادهای اجرایی استان و نیروهای داوطلب مردمی بهویژه نیروهای بسیج و
طالب جهادی در دوران کرونا قدردانی کرد و افزود :این همکاریها تأثیر بسزایی
در راستای مبارزه با کووید 19داشته و امیدواریم هرچه زودتر شاهد ریشهکنی
اینبیماریباشیم.

مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیاستانقم:

 ۶مجموعه گردشگری در قم احداث میشود

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
استان قم گفت ۶ :مجموعه گردشگری و اقامتی با ۱۱
هزار و  ۵۰۰متر و  ۸۲نفر اشتغا لزایی در سال  ۱۴۰۰در
قم احداث میشود .حمید یزدانی با اشاره به پروژههای
اقتصاد مقاومتی در سال  1400اظهار داشت :سه
پروژه اصلی و شش پروژه زیرمجموعه اقتصاد مقاومتی

در قم عملیاتی میشود .وی بابیان اینکه توسعه
زیرساختهای گردشگری ازجمله این پروژههاست
و با توجه به زائرپذیری قم ضرورت داشته این پروژهها
عملیاتی شود ،افزود:باید بتوانیم شرایط مناسبی را
برایخدماتدهیوایجادفضایمناسبجهتپذیرایی
و استقبال از زائرین ایجاد کنیم تا زائران در کنار زیارت

حرموجمکرانازاینظرفیتهابهرهمندشوند.مدیرکل
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان قم
تصریح کرد :در این راستا شش مجموعه گردشگری،
اقامتی و پذیرایی شامل  2مجتمع و  3هتل و یک
مهمانپذیر با  11هزار و  500متر و  82نفر اشتغا لزایی
اولیه در سال  1400در قم احداث میشود.

عذرخواهی رضا رشیدپور از سرهنگ علیفر
رضا رشیدپور ،با انتشار پستی اینستاگرامی ،از علیرضا علیفر ،بابت دلخوری پیشآمده عذرخواهی کرد .این
گزارشگر ورزشی ،رشیدپور را متهم کرده بود که از همکارانش حمایت نمیکند .به گزارش خبرآنالین ،علیرضا
علیفر ،گزارشگر فوتبال ،روز جمعه اول اسفند در برنامه تلویزیونی «عطسه» ،وقتی با تصویری از رضا رشیدپور
مواجه شد ،اعالم کرد که از این مجری برای مسخره کردن یک اشتباهش ،به شدت آزرده خاطر است و او را متهم
کرد از همکارانش پشتیبانی نمیکند .این ماجرا ،به زمانی باز میگردد که سرهنگ علیفر ،بر اساس اطالعات
دستکاری شده ویکیپدیا ،در گزارش بازی ایرلند  -لهستان ،به اشتباه ،امیر دوالب نامی را به عنوان مهندس
ناظر استادیوم نیس معرفی کرد .آن اتفاق ،دستمایه یک آیتم طنز توسط رضا رشیدپور در برنامهاش شد.
شکایت  ۳۷نماینده از روحانی به خاطر توهین
تعداد  37نفر از نمایندگان در قالب ماده  234آیین نامه داخلی مجلس شکایتی را در مورد رئیس جمهور
به خاطر به کار بردن عبارات توهین آمیز در باره منتقدان و همچنین عدم رعایت شئونات و  ...در مجلس
طرح کردند.در این شکایت به  53مورد اهانت رئیس جمهور از مهر ماه سال  1392تا فروردین ماه  1396به
منتقدان اشاره شده و از نظر شکایت کنندگان نقض اصل 121قانون اساسی و عدم رعایت شئونات از سوی
شخص رئیس جمهور تلقی میشود .مواردی همچون اقلیت کارشکن ،دروغ پراکن ،اقلیت افراطی ،تفرقه
افکن ،بی عقل ،دالل تحریم ،دروغگو فحاش ،هتاک ،دشمن انسانیت ،منقلی و ساده لوح از مواردی است
که در این طرح شکایت به آنها اشاره شده است.
کالهبرداری با عنوان «کمک به زلزلهزدگان»
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه برخی از کالهبرداران سایبری برنامه های مجرمانه خود را
به عنوان " کمک به زلزله زدگان" اجرا می کنند ،اظهارکرد :کاربران دقت داشته باشند تا در دام کالهبرداران
و فیشرها قرار نگیرند .سرهنگ رامین پاشایی ضمن تشریح این خبر اظهارکرد :با توجه به وقوع زلزله در
شهرستان سیسخت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد  ،متاسفانه شاهد هستیم برخی افراد سودجو
تحت عنوان کمک به مردم زلزله زده در فضای سایبری و شبکههای اجتماعی اقدام به کالهبرداری و
سوءاستفاده از احساسات شهروندان میکنند این در حالیست که کمکهای جمع آوری شده هیچ گاه به
دست نیازمندان نمیرسد.وی با بیان اینکه شهروندان به هیچ عنوان فریب این تبلیغات را نخورند و برای
ً
کمک به زلزل ه زدگان حتما از طریق نهادهای معتبر و مسیرهای قانونی که از سوی رسانه ها و خبرگزاری های
معتبر اعالم می شود ،اقدام کنند.

آیت الله العظمی نوری همدانی تاکید کرد

سال 1400فرصتی مغتنم برای انجام فعالیت های
ریشه ای مهدوی

مرجعجهانتشیعگفت:اینکهابتداوانتهایسال 1400بهدونیمهشعبانمزینشده،بهانهوفرصت
مغتنمی است تا نهادهای دولتی و مردمی در جهت انجام کارهای ریشه ای و مستمر برای ایجاد انس
و معرفت به حضرت در جامعه و همچنین تبیین وظایف منتظران با همدلی و هم افزایی قدم هایی را
بردارند.
آیت الله العظمی نوری همدانی در دیدار حجت االسالم والمسلمین رحیمیان تولیت مسجد مقدس
جمکران ،مسأله مهدویت را بسیار مهم ارزیابی و اظهار کرد :باتوجه به اینکه دشمنان ما پس از ظهور
اسالم و مشاهده قدرت و استقبال توده مردم از آن شروع به تقابل های ریشه ای در این زمینه کردند ما
نیز باید در مسیر تبلیغ اسالم و دفع فتنه دشمنان اقدامات ریشه ای انجام دهیم.
وی ادامه داد :باتوجه به اینکه مهدویت مقوله ای بسیار مهم و ویژه؛ مشتمل بر معارف توحید ،نبوت،
امامت و ...است و دشمنان نیز هجمه های اساسی علیه آن دارند باید آحاد مردم و نهادها در این حوزه
دغدغه داشته و کارهای ریشه ای انجام دهند.
مرجع جهان تشیع با تاکید بر اینکه همه باید برای ایجاد معرفت و شناخت نسبت به امام زمان(عجل
الله تعالی فرجه) در جامعه اقدام کنند ،بیان کرد :اینکه ابتدا و انتهای سال  1400به دو نیمه شعبان و
تولد امام زمان(علیه السالم) مزین شده است بهانه و فرصت مغتنمی است تا نهادهای دولتی و مردمی
در جهت انجام کارهای ریشه ای و مستمر برای ایجاد انس و معرفت به حضرت در جامعه و همچنین
تبیین وظایف منتظران با همدلی و هم افزایی قدم هایی را بردارند تا به حول و قوه الهی این سال مقدمه
ای برای کارهای عظیم و مستمر در جهت آمادگی برای طلوع خورشید عظمای والیت قرار گیرد.
آیتاللهالعظمینوریهمدانیدرپایانمسجدمقدسجمکرانراجایگاهمهمیبرایتبیینورساندن
پیام اسالم و مهدویت به جهان دانست و خاطرنشان کرد :مسجد جمکران پایگاه امام عصر(عج) است
و باید همواره برای پاسخگویی به دنیای تشنه معارف اهل بیت آمادگی داشته باشد و نهادهایی مانند
صداوسیما ،ارشاد ،سازمان تبلیغات اسالمی و ...باید به صورت ویژه در سال آینده برای ترویج هر چه
بهتر معارف مهدوی با مسئولین این مکان مقدس همکاری و هم افزایی داشته باشند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم خبرداد:

ارائهخدماتالکترونیکیدستگاهها
در ۷۰دفتر پیشخوان شهری

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات قم با اشاره به اهمیت توسعه خدمات وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات در نقاط کمتر گفت ۶ :پروانه دفاتر  ICTروستایی و چهار پروانه دفاتر پیشخوان دولت شهری
در قم صادر شد.
جواد غالم پور در خصوص توسعه خدمات حوزه فناوری اطالعات به نقاط روستایی و دور از مرکز اظهار
داشت :با توجه به پیگیریهای به عمل آمده و در راستای قطع وابستگی اهالی ساکن در روستاها از
مراجعه به شهرها در سال جاری پروانه  ۶دفتر  ICTروستایی صادر شد.
وی در ادامه افزود :عالوه بر ۶دفتر روستایی تعداد چهار دفتر پیشخوان دولت شهری نیز پروانه فعالیت
خود را دریافت کردند و در مجموع تعداد  ۷۰دفتر پیشخوان شهری در حال ارایه خدمات الکترونیک
دستگاههایاجراییهستند.مدیرکلارتباطاتقمهمچنینگفت:باتوجهبهاینکهافزایشنقاطتماس
برای ارایه خدمات دستگاه های اجرایی از جمله مولفه های تکریم ارباب و جلوگیری از نارضایتی است ،
در خواست های ده دفتر پیشخوان جدید در حال دریافت استعالم برای صدور پروانه بهره برداری است.
برخوردبادفاترپیشخوانیکهفاصلهگذاریاجتماعیرارعایتنکنند
غالم پور در ادامه ضمن تاکید بر رعایت دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه و پیشگیری از شیوع
ویروس کرونا بر حفظ احترام و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و افزود :رعایت نکردن مقررات طرح تکریم
ارباب رجوع از مهمترین تخلف های دفاتر خواهد بود و در صورت مشاهده نقض این مهم طبق آیین نامه
اصول حاکم بر دفاتر پیشخوان دولت برخورد الزم به عمل خواهد آمد.
وی در ادامه تصریح کرد :تاکنون بر اساس بازرسی های به عمل آمده و گزارش های واصله تعدادی
از دفاتر که مقررات الزم را مدیرکل ارتباطات قم افزود :نظارت بر عملکرد دفاتر در اجرای طرح فاصله
گذاری اجتماعی ،استفاده از ماسک و سایر مواردی که بی توجهی به آنها سالمت کارکنان و مراجعان را
در معرض خطر قرار می دهد از ابتدای شیوع ویروس کرونا در دستور کار است و بازرسی های محسوس
و نامحسوس در این خصوص از سوی کمیته نظارتی استانی ادامه دارد .غالم پور همچنین بیان کرد:
مشتریان دفاتر پیشخوان خدمات دولت ،هرگونه نارسایی و شکایت خود از دفاتر پیشخوان دولت را در
سامانه رسیدگی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ( )۱۹۵ثبت و پیگیری کنند.

