والدت با سعادت امام جواد (ع) را تبریک می گوییم

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم خبرداد:

سرپرست منطقه سه شهرداری قم :

بوستان والیت قم راه دسترسی ندارد

روزنامه
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سرلشکر باقری دیدار با آیتالله نوری همدانی:

تالش آمریکا برای بازگشت
به برجام نشان اقتدار ایران

تملکوطراحیخیابانظهورجمکران

سرپرست منطقه سه شهرداری قم از نداشتن راه دسترسی به
بوستان والیت انتقاد کرد و گفت :درخواست ما این است مشکالت
راه دسترسی این بوستان بزرگ شهری بهصورت استانی برطرف
شود .مهرداد روحانی وزیری با اشاره به مشکالت و موانع موجود
در دسترسی مردم به بوستان بزرگ والیت ،اظهار داشت :در این
بوستان ۲۳۰ ،هکتار زمین از دولت به شهرداری واگذارشده بوده
که هنوز مشکالت آن برطرف نشده است .سرپرست منطقه سه
شهرداری قم با بیان اینکه یکی از مواردی که سبب ایجاد مشکل
شده ،راه دسترسی بوستان والیت است ،افزود :در این زمینه اداره

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با اشاره به تکمیل عملیات
عمرانی پیاده راه انقالب ،از تکمیل کامل پروژه بهزودی خبر داد
گفت :تملک و طراحی بخشهایی از خیابان ظهور در جمکران نیز
در دستور کار قرار دارد ضمن اینکه بنا داریم رینگ میانی جمکران
را نیز به انجام برسانیم .عباس حلوایی زاده با اشاره به فازبندی
افتتاح پروژههای عمرانی در سال جاری ،اظهار داشت :در طول
سال جاری پروژههای زیادی به بهرهبرداری رسید و تاکنون ۴
مرحلهافتتاحیهدرشهرقمانجامشدهاست.معاونفنیوعمرانی
شهرداری قم ابراز کرد :یکی از پروژههای مهم عمرانی ،تقاطع سه
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مدیرکل موزه سازمان محیط زیست:

کوه دوبرادران به ژئوپارک فسیلی تبدیل می شود

نگرانتهدیدهایدشمننیستیم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت :دولت آمریکا امروز به قم و دیدار با آیتالله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید
تالش دارد که با حداقل امتیاز به برجام برگردد که اینها نشان اظهار داشت :امروز وارد دوره جدیدی شدهایم که با مدیریت
از اقتدار چشمگیر نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است .رهبر معظم انقالب اسالمی انشاءالله با کاهش تحریمها
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری روز یکشنبه در سفر و عقبنشینی دشمن مواجه خواهیم شد .وی با اشاره
و
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آیتاللهجوادیآملیدردیدارسرلشکرباقری:

بایدجلویاختالسهاونجومیهاگرفتهشود
1

شهردار قنوات قم:

زیرساختهای افزایش جمعیت در شهر
قنوات تکمیل شود

شهردار شهر قنوات قم با بیان اینکه زیرساختهای افزایش تاکنون شاهد حمایتهای الزم برای تامین و تکمیل زیرساخت
جمعیت در این شهر باید تکمیل شود ،گفت :هزینه سرریز های مورد نیاز نبودهایم .رضا شکاری افزود :از مسئوالن استان
جمعیت به قنوات فقط بر روی دوش مردم این شهر است و درخواست داریم بخاطر سرریز جمعیتی قم به شهر قنوات

4

فرماندهیگانحفاظتمیراثفرهنگیاستانقم خبرداد:

دستگیریحفارانغیرمجازاشیایتاریخیدراستانقم
4

4
رئیس نظام پزشکی استان قم خبرداد:

جناب آقای مهندس سید موسی حسینی کاشانی

شهادت  ۷پزشک قمی در بحران کرونا

رئیس نظام پزشکی استان قم گفت :با شیوع بحران کرونا در قم  ۳پزشک از جامعه
پزشکی استان به شهادت رسیدند .سید حسن عادلی ظهردیروز در نشست خبری
با اصحاب رسانه که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد اظهار داشت :همزمان با شیوع
بیماری کووید  19در قم استان با فراز و نشیبهایی روبرو شد هرچند اطالعی از این
ویروس نداشتیم اما با تالش جامعه پزشکی اعم از متخصص و فوق متخصص و پزشکان
عمومیاواخرفروردینماهوضعیتبهترشددرحالیکه 30نفرازجامعهپزشکانگرفتار
بیماری کووید  19شدند  7نفر از پزشک قمی هم درراه خدمت به بیماران کرونایی به

مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم

بانهایتتاسفوتاثردرگذشتپدرهمسرگرامیتانراتسلیت
عرض نموده از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران
الهی و برای شما ودیگر بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.
1

حسین عبداللهی -روح اله کرمانی

آیتاللهجوادیآملیدردیدارسرلشکرباقری:

ادب اسالمی و انتخابات

اهمیت سخنان رهبری در روز میالد حضرت فاطمه زهرا (سالم
الله علیها) زمانی مورد تأکید مضاعف قرار میگیرد که بدانیم ما
در آستانه چند انتخابات وانتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰
علیبنایی*
قرار داریم .همیشه فصل انتخابات فصل نزاعهای انتخاباتی
و بگومگوهای رایج بین طرفداران و مخالفان نامزدها است و متأسفانه با میدانداری فضای مجازی
ً
که انواع مطالب در آن دست به دست میچرخد و نوعا مردم نسبت به و محتوای مطالب هیچگونه
تحقیقی انجام نمیدهند و بدون مطالعه آنها را تلقی به قبول میکنند .این آسیبها در این ایام به
بیشترینمقدارخواهدرسید.
مقام معظم رهبری ضمن اینکه مردم را به حضور حداکثری و مشارکت قوی در انتخابات دعوت
میکنند و اصل را بر حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رأی میدانند و حضور پرابهت مردم را
راهحل بسیاری از مشکالت در همه دورهها میدانند ،ولی همچنان از اینکه فضای انتخاباتی منجر به
شکسته شدن حریم ارزشهای اخالقی و ادب اسالمی و ابزاری برای عقدهگشایی قرار گیرد اظهار
نارضایتیمیکنند.
ما میتوانیم ضمن دعوت مردم به حضور گسترده در صحنه انتخابات با تقویت نظام مردمساالری
دینی و توجه به شرایط و قواعد این دیدگاه ،رعایت ادب سیاسی و انتخاباتی را خط قرمز تعریف کنیم و
اجازه ندهیم هیچکس و هیچ جناحی از آن عبور کند .یکی از لوازم انتخابات حضور حداکثری مردم،
پذیرفتن تکثر و قطببندی و جناحگرایی است .مدیریت تبلیغات انتخابات پرشور و مردمی اقتضا
میکند که همگان ضمن معرفی و تبلیغ نامزد انتخاباتی خود ،ادب اسالمی را نسبت به یکدیگر
مراعات کنند و رعایت این مسئله مساوی با ترویج گسترد ه ادب اسالمی است.
در ابتدای شروع فعالیتهای انتخاباتی ممکن است جناحها و گروههایی مدعی حضور باشند
ولی با نزدیک شدن به ایام انتخابات ،خرد ه جریانهای انتخاباتی در دو جریان اصلی اصولگرایی
و اصالحطلبی هضم شده و تبدیل به دو قطب انتخاباتی میشوند .اگر این دو جریان سیاسی ملتزم
به رعایت ادب اسالمی و آداب صحیح انتخاباتی باشند و بایستهها و نبایستههای انتخاباتی را رعایت
نمایند ،بهحتم اخالق و ادب اسالمی ترویج شده و گسترش خواهد یافت.
قطببندی سیاسی و انتخاباتی از سوی هر یک از جناحها و گفتمانها میتواند هم بار مثبت در
پی داشته باشد و هم پیامد منفی و ضد ارزشی .در اینجا به برخی از این پیامدهای مثبت و منفی
اشارهمیکنیم:
برخیازویژگیهایمثبتقطببندیهایسیاسی
 .۱رعایت اصل وفاداری به نظام
همه گفتمانها ،حفظ نظام را خط قرمز تعریف میکنند .به محض برخورد با چالشها و گسلها،
مصالح نظام را بر همه چیز مقدم میدارند.
 .۲رعایت اصول و ارزشهای اخالقی و یا رعایت آداب اسالمی
ستادهای تبلیغاتی و نامزدهای ریاست جمهوری نبایستی به هر ابزاری متوسل شده و اخالق و ادب
اسالمیرافدایتبلیغاتچندروزهانتخاباتیبنمایند.
 .۳قطببندیها اگر با رعایت موازین صورت بگیرد منجر به شادابی و تحرک اجتماعی و حضور
حداکثری مردم خواهد شد.
 .۴افزایش مشارکت مردم در تصمیمگیریهای کالن نظام
برخیازنتایجمنفیقطببندیهایسیاسی
 .۱ایجاد تفرقه و واگرایی بین نیروهای داخل نظام
یعنی تبدیل گفتمان تعاملی درون نظام به گفتمان تعارضی و حذفی ،به دلیل تعصبات سخت و
غیر قابل انعطاف .طرفداران نامزدها اندیشهورزی و حس تعامل را تبدیل به گفتگوهای متعصبانه
میکنند .کنشگر سیاسی همه افکارش را تبدیل به مجموعه اعتقادی میکند که به هیچ وجه قابل
گفتوگو و مصالحه و حتی اولویتبندی نیست .البته ضد این حالت افراطی هم وجود دارد و آن اینکه
کنشگر سیاسی تمام اعتقادات خودش را به محل چالش اندیشهورزان تبدیل کند .به همان نسبت که
افراطگری بد است تفریط هم ّ
مخرب است .رعایت حد اعتدال برای گروههای طرفدار نظام ،اصلی
بنیادیناست.
 .۲ایجاد موجهای افراطی و رادیکالی یعنی خروج از عقالنیت و اعتدال تحت عناوین جذاب
انقالبیگری و یا آزادی فضای مجازی و شعارهای پوپولیستی و عوام فریبانه.
 .۳عدم رعایت منافع و مصالح ملی و عبور از خط قرمز نظام و ارزشهای برآمده از آن
 .۴عدم رعایت قواعد و ضوابط اخالقی و ادب اسالمی
پیامدهای ناشی از عدم رعایت ادب اسالمی
یک .شکسته شدن خطوط قرمز در جامعه و دامن زدن به گسلها و چالشهای قومی و مذهبی
دو .مخدوش ساختن وحدت و همبستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور
سه .افراط و تفریط چه از ناحی ه اصولگرا و چه از ناحیه اصالحطلبها به منزله چوب حراج به سرمایه
اجتماعیانقالباسالمیودستاوردهایعظیمنهضتامامخمینی(ره)ومدیریتانکارناپذیررهبری
معظمانقالباسالمیاست.
چهار .هر قدر دامنه دوقطبی در جامعه گسترش یابد خشونتها و خصومتها و واگراییها نیز
افزایش مییابد و جریان پوپولیستی و عوامگرایی و جریان ضد جمهوریت همانند لبه دوم قیچی فعال
خواهندشد.
پنج.باحاکمیتقطببندیافراطیشفافیتهاوشفافسازیهانابودمیشوندوتصمیمگیریهای
کالن بر اساس سطح تأثیرپذیری از جریانهای افراطی و گروههای فشار شکل میگیرد.
وقتی فضای انتخابات تیره و تار شد ،جریان نفوذ هم از آب گلآلود ماهی میگیرد و سعی میکند با
کوبیدن بر طبل توخالی توهم و خودحقپنداری مدیریت صحنه را در دست بگیرد که نتیجه قهری آن
فرسایشیشدنبدنهاجراییکشورمیشود.ناکارآمدنشاندادنعملکردافتخارآفرین ۴۲سالهانقالب
اسالمی بزرگترین دستاورد عناصر نفودی و غیرمعتقد و متظاهر به اسالم و انقالب است .دستاوردی
که نتیجه آن واگرایی نیروهای معتقد و مخلص نظام و بیتفاوتی مردم به عنوان عناصر اصلی نظام را
به همراه دارد.
* نماینده اسبق قم

باید جلوی اختالسها و نجومیها گرفته شود

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به بروز مفاسد اقتصادی درکشور گفت :باید جلوی
اختالسهاونجومیهاگرفتهشود.
ی رئیس
آیتاللهعبدالله جوادی آملی عصر دیروز در دیدارسردار سرلشکر پاسدارباقر 
ستاد کل نیروهای مسلحبا اشاره به اینکه مکتب اسالم ماندگار خواهد بود ،اظهار داشت:
باید با قدرت و استفاده از ظرفیتهای داخلی ،جدیدترین سالحها را بسازیم.
وی در ادامه به مفاسد اقتصادی اشاره و عنوان کرد :باید جلوی اختالسها و نجومیها
ً
گرفته شود .این عالم دینی با بیان اینکه قطعا مکتب اسالم که با کرامت انسانی همراه
است ،ماندگار خواهد بود ،گفت :انقالب اسالمی از گذشته تاکنون از پایگاه مردمی
برخوردار بوده است و اگر مردم پای کار انقالب نباشند؛ همانطوری که تاریخ نشان داده
است توطئه دشمنان در مدت کمی کارساز خواهد شد .آیتالله جوادی آملی با تأکید بر
اهمیتشناختماهیتدشمناننظاممقدسجمهوریاسالمی،بیانکرد:امامخمینی
(ره)درنامهخودبه«گورباچف»رئیسجمهوراتحادیهجماهیرشورویگوشزدکردهبودکه
فریببازیآمریکاییهارانخورندورازفروپاشیشورویسابقدرهمینبود.اینمفسرحوزه
ً
علمیه قم با بیان اینکه ما قصد دعوا و جنگ با کسی را نداریم و اصال کار اصلی ما جنگ
نیست ،افزود :اما خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم فرمودند طوری باشید که دشمنان
از شما بترسند .وی با بیان اینکه ما قادر به انجام کارهای بزرگ هستیم ،گفت :ملت ایران
گزاده است .ما نیازی به تسلیحات خارجی نداریم و باید از ظرفیتهای این
بزرگ و بزر 
کشور بزرگ و شناسنامهدار و متمدن استفاده کنیم .آیتالله جوادی آملی ادامه داد :ملت
ایرانازنظرهوشوذکاوت،پیشینهتاریخیوفرهنگازدشمنانجلوترهستندوهمچنان
که تاکنون نشان دادهاند ،ظرفیت توسعه و پیشرفت را در عرصههای مختلف دارند .این

مرجع تقلید تأکید کرد :ما ملت ظلمپذیری نیستیم و موظف هستیم به جایی برسیم که
دشمنان از اقتدار ما واهمه داشته باشند .وی با تأکید بر حفظ وحدت ملی افزود :ما نباید
غفلت کنیم و نباید گرفتار منیتها و کید شیطان شویم ،بلکه باید تالش و کوشش کرد و
در حوزه تولید گام مؤثر برداشت .آیتالله جوادی آملی خاطرنشان کرد :اگر به آنچه که
مطلع هستیم ،عمل کنیم ،خداوند در آنچه که نمیدانیم ،راه را برایمان روشن خواهد کرد.
سرلشکرباقری:نگرانتهدیدهایدشمننیستیم
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز دراین دیدار با اشاره به برگزاری  ۱۰رزمایش در دو
هفته گذشته گفت :با بکارگیری سالحها و تجهیزات دفاعی بومی ،قدرت اسالم را به رخ
دشمنان از جمله رئیس جمهور جدید آمریکا کشیدیم .سردار سرلشکر پاسدارمحمد
باقری اظهار داشت :در مدت دو سال گذشته که فشارهای زیادی به کشور وارد شد ما در
نیروهای مسلح تحت فرماندهی معظم کل قوا تالش کردیم که کشور دچار عارضه نظامی
و امنیتی نشود؛ هرچند که فشارهای اقتصادی خیلی زیادی به کشور وارد شد .وی با بیان
اینکه دشمن به دنبال این بود که در مقاطعی تهاجم نظامی انجام دهد ،افزود :در دو ماهه
اخیر که رایآوری رئیس جمهور سابق آمریکا دچار مشکل شد ،این موضوع بیشتر شد و
یکی از شیطنتهای او تجهیزات زیادی بود که وارد منطقه کرد .رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح گفت :نیروهای مسلح کشورمان قدرتنمایی خوبی در برابر دشمنان داشتند و با
برگزاری  10رزمایش مکرر در دو هفته بدون اینکه این رزمایشها از قبل برنامهریزی شده
باشد ،آمادگی خود را نشان دادند .سردار باقری عنوان کرد :در این رزمایشها سالحها و
تجهیزات تولیدشده ایرانی به نمایش گذاشته و قدرت اسالم به رخ دشمنان کشیده شد
که در پی آن دشمنان از نیات شوم خود و تهدید ایران عقبنشینی کردند؛ ضمن اینکه
قدرت و آمادگی نیروهای مسلح ایران به رخ رئیس جمهور جدید آمریکا هم کشیده شد.
وی در ادامه گفت :در کنار مسئله دفاع و امنیت که وظیفه ذاتی نیروهای مسلح است
در حد توان تالش داریم که به دولت کمک کنیم؛ همچنانکه در مسئله مقابله با کرونا،
بیمارستانها و نقاهتگاههای ما در اختیار دولت و بیماران کرونایی قرار گرفت .رئیس ستاد
کل نیروهای مسلح افزود :طرح شهید سلیمانی طی سه ماه گذشته با مراجعه بسیجیان
به درب منازل انجام شد و حدود  75درصد از مردم مورد غربالگری قرار گرفتند .سرلشکر
باقری با بیان اینکه در طرح شهید سلیمانی موضوع بیماریابی و تست کرونا در درب منازل
انجام شد ،گفت :در رزمایش کمک مومنانه نیز سپاه و دیگر نیروها وارد شدند و در حد توان
به نیازمندان خدماترسانی کردند؛ همچنین در حوزه سازندگی در حد توان خود ورود
کردیم .این مقام عالیرتبه نظامی با اشاره به اقدامات نیروهای مسلح برای تأمین امنیت
کشورتأکیدکرد:تالشماایناستکهدغدغهایازجهتمسائلدفاعیوامنیتینداشته
باشم.

آیت الله اعرافی:

منشورروحانیتدورنمایحرکتحوزههایعلمیهاست

مدیر حوزههای علمیه گفت :منشور روحانیت
دورنمای حرکت حوزههای علمیه است که باید در مراکز
علمی و حوزوی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
آیت الله علیرضا اعرافی روز یکشنبه در آیین اختتامیه
اولین جشنواره ملی پرچمداران انقالب اسالمی ،دفاع
مقدس و مقاومت در سالن همایش های مدرسه علمیه
دارالشفاء قم با اشاره به این که امروز سالروز صدور منشور
روحانیت امام راحل(ره) است ،افزود :همه افق گشایی
هایی که در برابر ما صورت گرفت با هدایت امام بود و ما
هنوز این شخصیت را نشناختیم ،وظیفه است که امام را
بشناسیم و در فضای حوزه ،دانشگاه و جامعه آرمانهای
ایشان را بازنشر دهیم.
وی بیان کرد :منشور روحانیت که در چنین روزی
در سال  1367از سوی امام راحل(ره) منتشر شد باید
دستور عمل اصلی در حرکت ها و طراحی ها باشد ،این
منشور ویژگی های بسیاری دارد و گویا حاصل فکر بزرگ
و نهضت عظیم امام در این منشور جمع و در سال های

پایانی عمر شریف شان ابالغ شده است.
وی با اشاره به این که امام راحل(ره) در طول سالهای
انقالب همه را راهنمایی کردند ،ادامه داد :این منشور از
صراحت و شفافیت برخوردار است که امام در آن از دردها
سخن به میان آوردند ،آن شجاعت و فصل الخطاب بودن
نیز در این منشور است و دورنمای حرکت روحانیت را
ترسیم می کند .امام جمعه قم گفت :امام راحل(ره)
در منشور نگاه بزرگ تمدنی خود و این که اسالم مبنای
هدایت جامعه و جهان است را مورد تاکید قرار میدهند،
پایه های عظیم اجتهاد در این منشور مورد توجه است،
اما در آن تاکید میشود که باید ابعادی نو در اجتهاد
بر پایه های اصیل آن برای پاسخگویی به نیازهای نو
ایجاد شود .وی ادامه داد :محور دیگر مورد توجه در
این منشور آسیبهای روحانیت و خطر مسائلی مانند
لیبرالیسم،تحجر،بیتفاوتی،نفوذوخطرهایگوناگونی
که حوزه و انقالب را تهدید میکند و روحانیت باید حتما
این منشور را در برنامههای پیشرو مورد توجه قرار دهد.

پیام امام خمینی (ره) در سال  1367به روحانیان،
مراجع عظام تقلید ،مدرسین حوزه و امامان جمعه و
جماعتپیراموناستراتژینظامجمهوریاسالمیایران
و رسالت حوزه های علمیه ،به عنوان منشور روحانیت
شناختهمیشود.
مدیرحوزههایعلمیهدربخشدیگریازسخنانخود
گفت :حوزه علمیه قم تجربه یک صد ساله را پشت سر
گذاشت و در همه این سالها از زمان تاسیس به دست
آیت الله حائری و دوران رشد در زمان آیت الله بروجردی
و در زمان نهضت امام خمینی(ره ) و سالهای اخیر در
همه دورانها حرکت رو به جلویی داشته است و این
مسیر را با تالش بیشتر دنبال میکند.
اعرافی ادامه داد :امروز انقالب اسالمی سنگرهای
کلیدی را فتح کرده و انقالب در دروازه های دشمن قرار
دارد و در آستانه فتح سنگرهای بزرگتر است  ،در این
مسیر باید از شهدا و ایثارگران مان راه عزت و سربلندی
را بیاموزیم و همان راه را ادامه دهیم.

با حضور سردار سید محمد باقرزاده ؛

پیکر پاک ۲شهید کمیته تفحص در قم
تشییعشد

پیکرهایپاکشهیدانعلیرضاگلمحمدیومحمودحاجیقاسمیازشهیدانتفحص،روز
یکشنبه از مسجد امام حسن عسکری(ع) تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در قم
تشییعشد.
این تشییع با حضور سردار سید محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستوجوی مفقودین ستاد
کلنیروهایمسلح،خانوادههایشهیدانوجانبازانوایثارگران،فرماندهانوکارکناننیروهای
نظامی و انتظامی ،قشرهای گوناگون مردم و جمعی از مسئوالن استان قم برگزار شد.
پیکر این شهدا گرداگرد مضجع شریف و نورانی کریمه اهل بیت(ع) طواف داده شد و آیتالله
سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) در صحن امام رضا(ع) حرم
مطهر بانوی کرامت بر پیکر این ۲شهید نماز اقامه کرد.
پس از اقامه نماز؛ پیکر شهید گل محمدی در «مقبره الشهدا» واقع در صحن امام رضا(ع)
حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع) در جوار شهید شهروز مظفرینیا سرتیم محافظان شهید سردار
سپهبد حاج قاسمسلیمانی به خاک سپرده شد و همچنین پیکر شهید حاجیقاسمی ،برای
خاکسپاریبهزادگاهشدرشهرستانشاهرودمنتقلشد.
شهید گل محمدی فرمانده جبهه میانی و درونمرزی کمیته جستوجوی مفقودین ستاد
کل نیروهای مسلح و شهید حاجیقاسمی مسئول یکی از محورهای تفحص شهدای جنگ
تحمیلیبودکه ۳۰بهمنماهامسالهنگامجستوجویشهدادرمنطقه«زرباطیه»عراقدراثر
برخورد با مین به فیض شهادت نایل آمدند.
استان قم بیش از  ۶هزار و  ۹۰شهید تقدیم انقالب اسالمی کرد ه است و در این استان یک
هزار و  ۲۹۳شهید از  ۹کشور جهان وجود دارد؛ استان قم همچنین  ۱۱هزار و  ۳۶۱جانباز
تقدیم انقالب اسالمی کرده است و  ۵۹۱آزاده و بیش از  ۴۰۰شهید مدافع حرم دارد.
جمعیت ایثارگری استان قم (شهیدان ،جانبازان ،آزادگان ،ایثارگران و خانوادههای ایشان)
َ
حدود ۷۰هزار تن هستند.
رئیس نظام پزشکی استان قم خبرداد:

شهادت ۷پزشک قمی در بحران کرونا

رئیس نظام پزشکی استان قم گفت :با شیوع بحران کرونا در قم  ۳پزشک از جامعه پزشکی
استانبهشهادترسیدند.
سید حسن عادلی ظهردیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که از طریق ویدیو کنفرانس
برگزار شد اظهار داشت :همزمان با شیوع بیماری کووید  19در قم استان با فراز و نشیبهایی
روبرو شد هرچند اطالعی از این ویروس نداشتیم اما با تالش جامعه پزشکی اعم از متخصص
و فوق متخصص و پزشکان عمومی اواخر فروردینماه وضعیت بهتر شد درحالیکه  30نفر از
جامعهپزشکانگرفتاربیماریکووید 19شدند 7نفرازپزشکانقمیهمدرراهخدمتبهبیماران
کروناییبهشهادترسیدند.
وی افزود 30 :نفر از پزشکانی که مبتالبه بیماری کرونا بودند تا  45روز در فضای مجازی به
بیماران خود خدمت پزشکی ارائه میکردند با توجه به کمبود تجهیزات حفاظت شخصی و
همچنین چالش تأمین ماسک در ابتدای شیوه کرونا پزشکان به بیماران خود خدمترسانی
میکردند و  7نفر از بهترین پزشکان ما به شهادت رسیدند اما متأسفانه با توجه به ابالغ وزارت
بهداشتاینپزشکانشهیدبهشمارنمیروند.
رئیس نظام پزشکی استان قم بیان کرد :بر اساس آمارها در شروع پیک بیماری کرونا بیش
از  80درصد از بیماران کرونایی بهطور سرپایی در مطبهای پزشکان درمان شدند شاید آمارها
بیشتر از این رقم باشد چراکه تعدادی از بیماران از بستری شدن از بیمارستانها مخالفت و در
منازل خود درمان میشدند و عمده درمان استان بر عهده بخش خصوصی بود و این بخش در
کنار مراکز درمانی وارد عمل شد.
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وزیرکشور:

انتخابات باید در امنیت کامل و با مشارکت باال برگزار شود

بایدنمنتظردولتبعدی
در ایران نمی ماند
حدود یک ماه از شروع ریاست جمهوری جو بایدن
در آمریکا می گذرد،هرچند اقدامات و برنامه های وی
در حوزه های دیگر به جز برجام نشان از آن دارد که می کوشد رویکردی متفاوت
نسبت به دولت ترامپ داشته باشد وتا حد امکان از سیاستهای وی فاصله بگیرد،
اما در رابطه با برجام سیاست بایدن متفاوت بوده است.
آنگونه که از شواهد بر می آید ،در حوزه برجام برخی مالحظات سیاسی – امنیتی
وجود دارد که ظاهرا بایدن قبل از رسیدن به ریاست جمهوری درک درستی از آنها
نداشته و حال با برمال شدن همه این مالحظات و فشارها ،او خود را در شرایطی
می بیند که تصمیم سریع پیرامون برجام را برایش دشوار ساخته است.
رئیس جمهوری آمریکا اکنون هم در عرصه داخلی از سوی برخی مشاوران و
اعضای کابینه خود و نیز نمایندگان جمهوری خواه مجلس نمایندگان تحت فشار
است که به دنبال تعامل با ایران نباشد و از سوی دیگر با البی پر نفوذ صهیونیستی
و نیز عربهای خلیج فارس مواجه شده که او را از بازگشت بی قید شرط به برجام
منع می کنند .بنابراین بایدن در مقطع کنونی بر سر یک دوراهی قرار گرفته که یک
سوی آن عمل به وعده انتخاباتی و بازگشت به برجام است و سوی دیگر آن توجه به
خواسته شرکا و متحدان استراتژیک آمریکا و ادامه سیاست فشار بر ایران؛ دوراهی
که تصمیم سازی سریع و به موقع را برای وی دشوار ساخته است.
با توجه به این شرایط و نیز زمان اندک باقی مانده تا ضرب االجل تعیین شده
در مصوبه مجلس( ۵اسفند) ،به نظر نمی رسد بازگشت به برجام در این مدت
کوتاه عملی شود؛ به ویژه که ایران هم اعالم کرده در مقطع کنونی صرف بازگشت
آمریکابهبرجامرامهمنمیداندومنتظرمالحظهدستاوردهایعملیاینبازگشت
همچون رفع عملی تحریمها و آزادی مبادالت بانکی است.
راهکار ایران برای مقابله با سیاست تعلل و فشار آمریکا ،کاهش تعهدات برجامی
و نیز اعالم لغو اجرای پروتکل الحاقی بوده است ،موضعی که در صورت اجرایی
شدن امکان نظارت آنی و فوری آژانس بین المللی انرژی هسته ای بر برنامه هسته
ای ایران را از این نهاد سلب می کند و این امری است که می تواند مایه نگرانی
آمریکا و متحدانش باشد .از این رو به نظر می رسد اتخاذ چنین موضعی احتماال
میل آمریکا به تعلل در بازگشت به برجام ،تداوم سیاست فشار حداکثری و تقاضا
برای افزودن بندهای جدید به برجام را کاهش می دهد و به طرفهای مقابل نشان
می دهد ایران نه تنها با شروط جدید در برجام موافقت نمی کند؛ بلکه دیگر حاضر
به همکاری و اجرای تعهدات به صورت یک طرفه نیست.
شاید در واکنش به همین موضع ایران بوده که در روزهای اخیر برخی منابع
نزدیک به دولت آمریکا خبر دادند که احتمال دارد بایدن روز جمعه در جریان
سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ قصد آمریکا برای بازگشت به توافقنامه
هستهای با ایران را اعالم کند؛ اگر البی های مخالف برجام اجازه دهند چنین
ً
اتفاقی رخ دهد ،طبیعتا شرایط تا حدی عوض می شود.
گذشته از موضع غیر شفاف دولت آمریکا ،در یک ماه اخیر سایر طرفهای برجام
به ویژه کشورهای اروپایی نیز تالش و جدیتی برای بازگرداندن فوری آمریکا به
برجام از خود نشان نداده اند .در واقع این کشورها پس از بد عهدی فراوان و رها
کردن ایران در میان انبوه تحریمهای ظالمانه در دوران ترامپ ،حال نیز فرصت
طلبانهدرصددتداومفشارهاوامتیازگیریازایرانهستند.چنینرویکردیحاکی
از آن است که گروههای البی صهیونیست و عرب نه تنها در آمریکا بلکه در اروپا نیز
بسیار قدرتمند شده اند و این نفوذ به آنها امکان داده در راه احیای برجام سنگ
اندازی کنند و مانع نقش آفرینی مثبت کشورهای اروپایی در قضیه برجام شوند.
ایندرحالیاستکهیکیازسیاستهایجدیدولتبایدنهمسوییبامتحدان
سنتیوبازگشتبهسیاستاجماعجهانیاست.بنابراینچنانکهاروپاوهمینطور
روسیه و چین به عنوان دیگر طرفهای برجام عزم جدی و راسخی داشتند که برجام
رابهشکلسابقآناحیاکنند،میتوانستندآمریکاراهمبرایاینامرمجابکنند.
امامشکلاینجاستکههیچیکازطرفهایغیرآمریکاییبرجامعزمراسخیبرای
احیای این توافق بین المللی به شکل سابق آن ندارند .به جز کشورهای اروپایی،
موضع روسیه و چین نیز در مقطع کنونی چندان روشن و قاطع نبوده و این دو غول
شرقی نیز زمانی که نوبت به حمایت از ایران می رسد ،آنقدر منفعل عمل می کنند
که گویی هیچ نفوذ و قدرتی در عرصه جهانی ندارند و این مسأله ای است که ایران
در زمان توسعه سیاست خارجی خود باید مد نظر داشته باشد.
با همه این تفاسیر ،به نظر نمی رسد آمریکا اجازه دهد حل و فصل قضیه برجام
به دولت بعدی در ایران واگذار شود؛ چرا که مقامات آمریکایی به خوبی واقف
هستند دولتی که خود بانی برجام بوده بیشتر و دلسوزانه تر برای احیای آن تالش
خواهدکرد؛ضمناینکهموضعدولتبعدیایراننیزنسبتبهاینتوافقمشخص
نیست .بنابراین به نظر نمی رسد آمریکا بخواهد ریسک منتظر ماندن تا دولت
بعدی را بپذیرد و به احتمال زیاد در یکی دوماه آینده تصمیمات مقتضی را در مورد
این توافق اتخاذ خواهد کرد.
* استاد دانشگاه و مشاور وزیر امور خارجه
محمدمهدیمظاهری*

سخنگویشوراینگهبان:

نخبگان ما را در اجرای بهتر
انتخابات ۱۴۰۰همراهی کنند

سخنگوی شورای نگهبان گفت :ازنخبگان سراسر کشور درخواست داریم که ما
را در اجرای بهتر انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰همراهی کنند.
عباسعلی کدخدایی روز یکشنبه در مراسم اختتامیه رویداد ایده نگاری بحران
کرونا و مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰گفت :کرونا ویروس
منحوسی است که جامعه بشریت را درگیر کرده و در همه جای دنیا همه مشغول
مبارزه با آن هستند ،در جای جای کشور ما نیز همه درگیر آن هستند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود :همه مسئولین و دستگاهها نیز به دنبال آن
هستند که در حوزه مسئولیتشان مشکالتی که این ویروس ایجاد کرده است را
مرتفعکنند.
کدخدایی باقدردانی از وزارت بهداشت و کادر درمان که در خط مقدم مقابله
با کرونا هستند ،تصریح کرد :مبارزه و مقابله با این ویروس نیازمند مشارکت همه
آحاد جامعه است و فقط مسئولین نمیتوانند بار مبارزه با آن را به دوش بکشند.
وی تاکید کرد :از نخبگان سراسر کشور درخواست داریم که ما را در بهتر اجرا
کردن انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰همراهی کنند که با وضعیت شیوع این
ویروسمنحوسچگونهبتوانیمانتخاباتسالمبرگزارکنیم.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد :در کنار سالمت انتخابات باید سالمت
مردم را مالک قرار دهیم .چرا که هم سالمت انتخابات و هم سالمت مردم برای
ما مهم است .کدخدایی در ادامه گفت :چیزی حدود  ۴۰۰نفر از نخبگان درگیر
رقابت رویداد ایدهنگاری کرونا بودند و امیدوار هستیم حرکتی که امسال آغاز شد،
در بخشهای دیگر ادامه پیدا کند .نظرخواهی از نخبگان میتواند مشکالت ما را
حل کند و کمک عظیمی به مسئولین محسوب شود.
وی افزود :مشارکت حداکثری و حضور پرشور مردم از مسائلی مهم مسئولین
بوده است بنابراین .با توجه به اینکه یکسال درگیر ویروس کرونا بوده ایم ،الزم است
اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه با ویروس کرونا انجام شود.
وی گفت :در شورای نگهبان با توجه به اینکه سالمتی مردم بهمیت دارد
تصمیم گرفتیم از مردم و نخبگان استفاده کنیم و ببینیم چه راهکارهایی پیشنهاد
می دهند .سه گروه از نخبگان امروز ایده های خوبی داشتند و امیدوار هستیم
مسئولین ازاینراهکارهاینخبگاناستفادهکنند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود :راهکارهای عملی این ایده ها به وزارت کشور بر
می گردد و ما نیز در شورای نگهبان اقدامات الزم را انجام خواهیم داد.
کدخدایی در رابطه با الکترونیکی شدن انتخابات کفت :بحث فنی میان
شورای نگهبان و وزارت کشور است و هر زمان به جمع بندی برسیم و بستر فراهم
شود انجام خواهد شد .وی خاطرنشان کرد :ما مخالفتی با انتخابات الکترونیک
نداشته و نداریم و فقط الزم است زیرساخت های فنی آن آماده شود و هر زمان این
زیرساخت ها برگزار شود آماده انجام آن هستیم .

وزیر کشور گفت :انتخابات ریاست جمهوری از نظر وزارت کشور باید در امنیت
کامل ،قانونمند ،سالم و با مشارکت باال برگزار شود .چون اعتبار و آبروی کشور در میان
است.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست ویدئوکنفرانس با استاندار،
فرمانداران و بخشداران استان اردبیل ضمن قدردانی از زحمات همه مدیران و
کارکنان وزارت کشور با وجود شرایط تحریمی و در عرصه اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی و امنیتی ،اظهار کرد :دشمنان انتظار داشتند که تحریمها بتواند ایران
را از پای دربیاورد که به همت همه مدیران کشور و در استانها به ویژه استانداران،
فرمانداران و بخشداران که مدیران ارشد استان هستند ،این امر محقق نشد و با
هماهنگیها و پیگیریهای انجام شده ،موفق بودیم .فرمانده قرارگاه عملیاتی کرونا
با یادآوری این نکته که تقریبا یک سال است که کشور درگیر بیماری کرونا شده است،
عنوان کرد :استان اردبیل نسبت به متوسط کشوری حرکت خوبی داشته و اقدامات
موثری در این زمینه انجام داده است که امیدواریم همه این اقدامات ادامه یابد.
وزیرکشور در ادامه با بیان اینکه اقدامات بسیار خوبی در استان اردبیل انجام شده
است ،بر لزوم تدوین گزارش عملکرد ۸ساله این استان تاکید کرد و گفت :این گزارش
کار به صورت دقیق ،متقن و مستند تهیه شود چرا که این سند تاریخ فعالیتهای این
دولت و کشور است که باید به صورت مبسوط و مضبوط باقی بماند تا هم راهنمای
عمل افرادی که بعد از شما می آیند ،باشد و هم مستندی برای مردم ،مسئوالن و سایر
افراد در سالهای بعد باشد تا از آن مطلع شوند.
امنیت ،معیشت و تولید ،سالمت و انتخابات چهار اولویت وزارت کشور
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تا پایان دولت چهار محور
و ماموریت اصلی در وزارت کشور دنبال می شود ،اظهار کرد :محور اول بحث امنیت
است .قبل از انتخابات آمریکا و در آبان ،سخت ترین شرایط را از نظر امنیتی پیش
بینی می کردیم .همه مقدمات و امکانات و تجربیات را در حوزه مدیریت امنیت
گذاشته بودیم که اتفاقی نیفتاد .به لطف خداوند متعال ،هوشمندی مردم ،هدایت
خوب رهبری و تصمیمات درست رییس جمهوری ،امسال مساله خاص امنیتی که
موجب نگرانی زیادی شود ،نداشتیم؛ هرچند بسترها و زمینه های آن فراهم بود.
وی ادامه داد :اکنون شرایط امنیتی مطلوبتر از گذشته است .با توجه به اتفاقاتی
که در انتخابات آمریکا افتاد و نتیجهای که از آن حاصل شد ،یک فرد خودسر نادان
تندروی افراطی کنار رفت .البته آنهایی که سرکار آمدهاند هم به دنبال حل مشکل ما
نیستند اما قطعا این فرد آگاهانهتر رفتار خواهد کرد .هر چند ما آمادگی هر شرایطی
را داریم .وزیر کشور با تاکید بر تالش بیشتر در حوزه امنیت اجتماعی ،گفت:
رضایتمندی مردم بسیار مهم است .در استان از هر مسالهای که موجب نارضایتی
ً
و یا سرباز کردن نارضایتیهای انباشته شده شود ،جلوگیری کنید .گاها موضوع
بسیار کوچکی میتواند به شدت گسترش و وسعت یابد و مشکل آفرین شود؛ پس
یک بخش کار سلبی است یعنی نگذاریم که این افزایش نارضایتیها ایجاد شود و
شرایط را مدیریت کنیم و بخش دیگر ایجابی است یعنی در بعد رضایتمندی مردم
تالش کنیم .رحمانی فضلی دومین محور اصلی وزارت کشور را تولید و معیشت
مردم عنوان و خطاب به مسووالن استانی اعالم کرد :تالش کنید تا در استان جلوی

قیمتهای ناعادالنه را بگیرید .متاسفانه در بازار عالوه بر افزایش قیمتها ،برخی از
شرایطسوءاستفادهمیکنندویککاالدرهرمغازهایبهقیمتیبهفروشمیرسدکه
ً
گاها تفاوت قیمتها تا دوبرابر است .وضعیت کاالهای ضروری و اساسی و کاالهای
موردنیازمردمرادرستادتنظیمبازاراستاندردستورکاربگذارید،نظارتهاراافزایش
داده و از ظرفیت بسیج و سایر ارگانها استفاده کنید .همچنین با مردم ،علمای
شهرها صحبت کنید ،تلویزیون فعالیت فرهنگی داشته باشد و اصناف و اتحادیهها را
وارد کار کنید .از خودشان بخواهید که جلوی قیمتهای ناعادالنه را بگیرند.
وی ادامه داد :تالش کنید برخی کاالهای مورد نیاز مردم به موقع به دست
مردم برسد و هر کاری که میتوانید در حوزه معیشت و تولید به صورت مستقیم و
غیرمستقیم انجام دهید .قیمت تمام شده تولید را در مواردی میتوان پایین آورد یا از
کار افتادن یک واحد تولیدی جلوگیری کنید چرا که تعطیلی یک واحد تولیدی برابر
است با افزایش بیکاری که این بیکاری موجب خسارت وارد شدن به معیشت مردم
میشود .وزیرکشور سالمت را اولویت سوم وزارت کشور دانست و اظهار کرد :علیرغم
فشارهای تحریمی ،عدم توانایی و سهولت تامین امکانات و تجهیزات و حتی واکسن
و کمبود منابع مالی واقعا وضعیت بیماری کرونا مدیریت خوبی شده است .اکنون
شاهد پیک بیماری در خوزستان هستیم که به زودی با کار مردم خوزستان و مدیریت
آنها این مساله رفع خواهد شد اما در کل کشور روند قابل قبولی داریم و این روند قابل
قبول را باید ادامه دهیم .وی اضافه کرد :در هر جا و هر روستایی که با افزایش بیماری
و بستریها مواجه شدید ،باید آن نقطه را ،نقطه بحرانی تلقی کنید و واکنش سریع
نشان دهید .باید همه نیروها را محل مستقر کنید و نگذارید که جرقه کوچک به آتش
بزرگ بدل شود .در این زمینه هماهنگیهای الزم میان مدیران استانی و ملی وجود
دارد ،امکانات و منابع خوبی داریم و باید تالش کنیم که این شرایط باقی بماند .در
طرح مدیریت هوشمند کرونا اختیار کامل به استانها داده شده است تا براساس
وضعیت شهر و منطقه خود اعمال محدودیت کنند .در سطح محلی نیز اگر نیاز به
محدودیتهای بیشتری باشد ،با هماهنگی قرارگاه اعمال خواهد شد .همچنین
طرح شهید سلیمانی با جدیت پیگیری شود و زدن ماسک و فاصله اجتماعی به جد
رعایتشود.
دستگاههارقابتیشدنانتخاباتراپیگیریکنند
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه انتخابات دیگر اولویت مهم وزارت کشور است،
تصریح کرد :هنوز فضای عمومی جامعه در بحث انتخابات مشارکتجویانه نشده
است و هنوز افکارعمومی حساسیت زیادی به آن نشان ندادهاند .گروهها و احزاب نیز
حرکتمتقنینسبتبهاینموضوعنداشتهاند.البتهبافرمایشاتمقاممعظمرهبری
و درایت و حکمت ایشان در این زمینه که تصمیم خوبی اتخاذ و ابالغ کردند ،باید همه
دستگاههاونهادها،عواملمشارکتجویانهازجملهتشویقبهرقابتیشدنانتخابات
راپیگیریکنند.وزیرکشورابزارامیدواریکردکههمهدستگاههادرحوزهانتخاباتبه
وظایفخودعملکنندونهادهایتبلیغاتیبهویژهرسانهملیبرنامهریزیهایدقیق
و درستی در این راستا داشته باشد .رحمانی فضلی همچنین تاکید کرد :انتخابات از
نظر وزارت کشور باید در امنیت کامل ،قانونی ،سالم و با مشارکت باال برگزار شود و باید
این امر به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری محقق شود چراکه اعتبار و آبروی
کشوردرمیاناست.تدابیروملزومات،تجهیزاتومنابعالزمبرایانتخاباتاندیشیده
شده و آموزشهای الزم در حال انجام است .وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان
خود تامین هزینههای کارکنان بخشهای مختلف را از موضوعات مهم مسووالن
استانی برشمرد و گفت :علیرغم همه تالشهای انجام شده ،به دلیل تورم ،افزایش
قیمتها ،گرانیها و مشکالت اقتصادی ناشی از تحریمها ،قدرت خرید کارکنان
و حقوق بگیران ثابت بسیار پایین آمد .وی افزود :همه باید بدانند ،وقتی مبلغی به
عنوان یارانه یا هر حمایت و همراهی دیگری داده می شود ،نباید بر سرمردم منت
گذاشته شود ،برای اینکه قدرت خرید پایین آمده است و این یارانهها گرچه حداقل
امکانی است که دولت یا مجلس در اختیار مردم قرار میدهد ولی نباید چنین تلقی
شود که کار خیلی مهمی انجام شده است و یا موجب منت شود .ما همه مدیون مردم
هستیم و باید تالش کنیم که ان شاءا ...ارزش پول ملی ما ،آن بخشی که مربوط به
تصمیم گیریها و مدیریت مالی ،پولی و اقتصادی داخلی است ،اصالح شود و در
بخشی که مربوط به آثار سیاست خارجی است ،در عرصه سیاست خارجی اتفاقاتی
بیفتد ،تا قدرت خرید مردم افزایش یابد و به هرحال باید تالش کنیم که مردم آثار
زحمات و تالشهایشان را ببینند و ارزش خدماتی که به آنها میدهیم پایین نیاید.

رییس مجلس شورای اسالمی :مطرح کرد

اعمال حداکثر اصالحات ممکن به نفع معیشت مردم در بودجه
رییس مجلس شورای اسالمی گفت :آنچه امروز
پیش روی ماست بودجه مطلوب مجلس نیست ولی با
توجهبهظرفیتهایاجراییوتعاملبادولت،حداکثر
اصالحات ممکن به نفع معیشت مردم در بودجه
اعمال شده است.
«محمد باقر قالیباف» پیش از آغاز دستور کار
مجلس و بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰گفت :بودجه
کشوروارثچنددههعملکرداقتصادیدولتهااست
و بخش قابل توجهی از اشکاالت ساختاری در اقتصاد
کشور به علت در اولویت نبودن اصالح ساختار بودجه
بوده است.
وی اضافه کرد :الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰نیز طبق
همین عادت دیرینه و حتی بیش از اشکاالت ساختار
مرسوم دارای مشکالت جدی بود و معیشت مردم را در
معرض آسیب قرار میداد.
رییس مجلس شورای اسالمی افزود :کمیسیون
تلفیق مجلس شورای اسالمی اصالحات مهمی در
این الیحه اعمال کرد و راه تحول بودجه به نفع مردم
را به دولت نشان داد ،اما از آنجا که دولت در نهایت

مجری بودجه بود به این نتیجه رسیدیم که دولت
میتواند با اجرای بد و ناقص بهترین تصمیمها،
فرصت اصالحات ضروری را به آسیبی علیه معیشت
مردم تبدیل کند .به همین دلیل نمایندگان مجلس
شورای اسالمی تصمیم گرفتند اصالحات بودجه به
عهده دولت گذاشته شود .وی اظهار کرد :مسووالن
اجرایی با توجه به توان و اراده فعلی دولت تغییرات
الزم را در الیحه اعمال کردند در نتیجه این فرآیند و
رایزنیهای صورت گرفته خوشبختانه دولت بخشی از
اصالحات مورد نظر را اعمال کرد و در تعامل با مجلس
شورای اسالمی به نفع مردم گام برداشت و مجلس نیز
چندین گام برداشت و از بخشی از اصالحات مدنظر
خود چشم پوشی کرد تا در این شرایط اختالفات،
مانع از شنیده شدن صدای واحد ما برای حل
مشکالت مردم نشود .رییس مجلس شورای اسالمی
افزود :آنچه امروز پیش روی ماست بودجه مطلوب
مجلس نیست ولی با توجه به ظرفیتهای اجرایی
و تعامل با دولت حداکثر اصالحات ممکن به نفع
معیشت مردم در بودجه اعمال شده است .از اعضای

کمیسیون تلفیق که در چند روز گذشته به صورت سه
شیفت حتی در روزهای تعطیل وظیفه خطیر اصالح
الیحه بودجه را بر عهده داشتند ،تشکر میکنیم.
وی ادامه داد :در جلسات بررسی بودجه در مجلس،
نمایندگان در خصوص اصالحات اعمال شده در
الیحه دولت و اصالحالت انجام شده در کمیسیون
تلفیق با رای خود تصمیم نهایی را اتخاذ خواهند کرد.
قالیباف با اشاره به زلزله در شهرستانهای دنا و
سی سخت اظهار داشت :مشکالت فراوانی برای
مردم صبور این مناطق ایجاد شده و الزم است دولت
و دستگاههای اجرای برای رفع همه مشکالت به
خصوص بازسازی مناطق آسیب دیده اقدام کنند.
البته تالش و پیگیری نمایندگان استان کهگیلویه و
بویراحمد برای پیگیری مشکالت مردم نیز قابل تقدیر
است .رییس مجلس شورای اسالمی خاطرنشان
کرد :الزم است کمیسیون عمران با تشکیل کارگروه
ویژه با حضور در مناطق زلزله زده بر روند رسیدگی
دستگاههای اجرای برای حل مشکالت مردم نظارت
کند.

روحانیجلسهستادهماهنگیاقتصادیدولت:

مدیریت درآمد و هزینه بودجه سال ۹۹در شرایط جنگ اقتصادی

رییس جمهوری گفت :مدیریت درآمد و هزینه بودجه سال  ۹۹در شرایط
جنگ اقتصادی و فشار حداکثری دولت ترامپ حاصل شد.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در دویست و پنجمین جلسه
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت افزود :با برنامهریزیهای انجام گرفته در
سال جاری بهویژه تمهیداتی که در بودجه سال  ۱۳۹۹دیده شده بود،
توانستیم درآمدها و هزینهها را مدیریت کنیم و این مهم در شرایط جنگ
اقتصادی و فشار حداکثری دولت ترامپ حاصل شد که به اعتراف خود آنها،
به شکست این سیاست منجر شد.
براساس این گزارش ،محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی که به نمایندگی
از طرف رییس جمهور به استان کهگیلویه و بویر احمد و منطقه زلزله زده
سی سخت سفر کرده بود ،گزارشی از وضعیت زلزله زدگان ،میزان آسیب و
خسارات ،روند امدادرسانی و مداوای مصدومان و اسکان موقت خانواده هایی
که خانههایشان آسیب دیده و همچنین برآورد خسارات وارد شده و برنامه
ریزی برای کمک به ساخت منازل تخریب شده ،ارائه کرد.
پس از ارائه این گزارش ،رییس جمهوری بر ضرورت کمک رسانی فوری
به زلزلهزدگان ،جبران خسارتها و همچنین تسریع در اسکان موقت کسانی
کهمنازلشاندر این زلزله خسارت دیده است با توجه به فصل سرما در این
منطقه،تاکیدکرد.
روحانی در ادامه با اشاره به گزارش وزیر راه و شهرسازی در خصوص آخرین
وضعیت طرح اقدام ملی مسکن ،این طرح را گام بزرگ دولت تدبیر و امید
برای تامین مسکن دهکهای پایین و متوسط درآمدی جامعه عنوان کرد و
با اشاره به روند خوب طی مراحل این طرح ملی و زیر بنایی اظهار داشت:

امیدواریم بخشی از واحدهای در دست ساخت این طرح تا پایان این دولت
تکمیلوافتتاحشود.
رییس دولت دوازدهم تامین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح ملی مسکن
از طرف دولت را نقطه قوت این طرح عنوان کرد و افزود :خوشبختانه این
طرح با استقبال و مشارکت خوبی از سوی متقاضیان مواجه شده و امیدواریم
با برنامهریزیهای درست ،مسکن همه ثبتنام کنندگان در زمان مقرر آماده
و تحویل شود.
روحانی با اشاره به فراهم شدن زمین مورد نیاز برای ساخت  ۲۶۰هزار واحد
و در ریل طبیعی افتادن مراحل ساخت واحدها ،خاطرنشان کرد :توزیع
استانی طرحها نیز متناسب با نیازبوده و پروژههای اجرایی در استانهای
سیستان و بلوچستان ،کرمان و یزد در ماه های آتی به بهرهبرداری خواهد
رسید.
در این جلسه همچنین وزیر امور اقتصاد و دارایی گزارشی از میزان تحقق
درآمدهای مشخص شده در قانون بودجه سال  ۱۳۹۹به ویژه از محل وصول
مالیات ،فروش اوراق و درآمد حاصله از صادرات ارائه کرد .براساس این گزارش
وزیر اقتصاد با اشاره به مالیات وصولی از مالیات دهندگان بزرگ و همچنین
وصول مالیاتهای معوقه ،از تحقق بخش عمده درآمدهای مشخص شده در
بودجه سال جاری خبر داد.
رییس جمهوری با اشاره به تحقق اهداف بودجه سال جاری در حوزه اصلی
درآمدها و هزینه ها ،اظهار داشت :برنامه اقتصادی کالن دولت در سال جاری
که بودجه نیز در ذیل آن است ،براساس واقعیتها و ظرفیتهای اقتصادی
کشور تدوین و در اجرا نیز محقق شد.

میرلوحی:

جریان اصالحات معتقد به حضور
حداکثریاست

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت :امروز جریان اصالحات معتقد است که باید
با همه ظرفیت وارد صحنه شد و نهاد اجماع ساز هم در همین راستا شکل گرفته
است .محمود میرلوحی اظهار کرد :شورای عالی اصالح طلبان به یک واقعیت
رسمیت داد .عقل جمعی و وجدان عمومی جریان اصالحات ،قبل از تشکیل این
شورا بر وجود اندیشه اصالح طلبی در میان سمن ها ،احزاب و رسانه ها تاکید داشت.
کاری که در سال  ۱۳۹۴و  ۱۳۹۲انجام گرفت و باعث شد مجموعه اصالح طلبان به
این جمع بندی برسند که باید با یکدیگر ساختار جبهه ای تشکیل دهند.
وی ادامه داد :بنابراین تا اطالع ثانوی حرکت جبهه ای که دو هدف اصلی فراگیری
و انسجام مد نظرش بود ،به عنوان راه حل اصلی توسط اصالح طلبان انتخاب شد.
میرلوحی خاطرنشان کرد :همان طور که اصالحات منحصر به احزاب ثبت شده
در وزارت کشور نیست؛ باید می دانستیم که در فضای دانشگاهی ،اصناف ،رسانه
ها و سمن ها اصالح طلبان وجود دارند .از سوی دیگر احزاب اصالح طلبی هستند
که هنوز به عضویت شورای هماهنگی درنیامدند .وقتی همه این گروه ها و چهره ها
جمع شوند و کسی بیرون از جمع نماند تصمیماتشان از یک انسجامی برخوردار می
شود؛ بنابراین انسجام میان اصالح طلبان به یک ضرورت تبدیل شد.
وی یادآور شد :این موضوع هنوز هم برای ما یک ضرورت است .درست است که
در سال  ۱۳۹۸سه عامل کرونا ،استعفای رئیس و نایب رئیس شورا و لیست ندادن
به دلیل شرایط موجود وقفه ای در این نوع از فعالیت ها شکل داد ،اما بعد از آن
موضوعات هم بر این ضرروت تاکید می شد که برای انتخابات  ۱۴۰۰باید با انسجام
آماده شد .این فعال سیاسی اصالح طلب گفت :در ابتدا دغدغه ای وجود داشت
که با توجه به رفتار شورای نگهبان آیا انتخابات ریاست جمهوری با راهبرد مشارکت
حداکثری ،که الزمه انتخابات رقابتی است ،مهیا می شود؛ یا خیر؟ به دلیل تردید
هایی که در این حوزه بود جریان اصالحات مدتی دچار ابهام شد .وی تصریح کرد:
امروز جریان اصالحات معتقد است که باید با همه ظرفیت وارد صحنه شد و نهاد
اجماع ساز هم در همین راستا شکل گرفته است .با تایید ساختار آیین نامه این
نهاد اجماع ساز کار روی ریل حرکت کردن قرار می گیرد .میرلوحی در پایان گفت:
امیدواریم همه احزاب ،اصناف ،جوانان ،زنان و نسل اولی ها در این نهاد فرصتی برای
بیان دیدگاه هایشان پیدا کنند تا این نهاد به سرعت بتواند تمامی اصالح طلبان را
برای پیروزی در اهدافشان سازمادهی کند.
کرباسچی:

نامزدی محسن هاشمی منوط به اجماع
اصالحطلباناست

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت :اگر بعد از تایید صالحیتها حمایت و
نظر جمع روی محسن هاشمی باشد در مورد او و دیگر اصالحطلبان تصمیمگیری
میشود.
«غالمحسینکرباسچی»دربارهنامزدهایاحتمالیحزبکارگزارانسازندگیبرای
رقابت انتخاباتی  ،۱۴۰۰گفت :معقول این است که صبر کنیم و ببینیم چه کسانی
تایید صالحیت میشوند چون نمیخواهیم با دیگر احزاب اصالح طلب از راهی جز
تفاهم وارد شویم و درست هم نیست نامزد مورد نظر خود را هر طور شده با جبهه
اصالحطلبان تحمیل کنیم .دبیرکل حزب سازندگی ایران ادامه داد :به هر حال
نهادی که شکل گرفته مورد توافق همه ما است ،این نهاد انتخاباتی معیارهایی دارد،
حتی ممکن است به آن معیارهای اشکال هم داشته باشیم ولی عقالنی این است
که صبر کنیم و روشن شود چه افرادی تایید صالحیت میشوند ،زیرا ممکن است
از خیلیها دعوت کنند که نامزد شوند ولی آن اشخاص صالح ندانند حضور یابند.
کرباسچی در این باره که آیا قرار نیست هر حزب گزینه خود را به جبهه انتخاباتی
اصالح طلبان معرفی کرده و از میان آنها یک نفر انتخاب شود ،عنوان کرد :اگر
میخواهیم در انتخاباتی در چارچوب سیاستها از میان افراد موجود یک یا دو نفر
را انتخاب کنیم ،باید منتظر تایید صالحیتها بمانیم .وی خاطرنشان کرد :اینکه
احزاب ،افراد خود را انتخاب و بعد به حاکمیت بگویند یا این گزینه را تایید صالحیت
میکنی یا ما در انتخابات شرکت نمیکنیم ،روش قانون مندی نیست.
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در پاسخ به این پرسش که به نظر میرسد حزب
کارگزاران تمایل زیادی برای معرفی محسن هاشمی برای نامزد شدن در انتخابات
ریاستجمهوری ۱۴۰۰دارد،خاطرنشانکرد:اگرمحسنهاشمیتاییدصالحیت
شود جز نیروهای فعال و توانمند است .او شخصیتی اجرایی است و اگر بعد از تایید
صالحیتهانظرجمعبراوباشد،موردحمایتقرارمیگیرد .البتهمهمایناستاوال
خود آقای هاشمی اعالم آمادگی کرده و ثبت نام کند ،آن وقت بعد از تایید صالحیت
در مورد او و دیگر اصالح طلبان تصمیمگیری شود.
سروری:

انتخابات ۱۴۰۰شرایط ویژهای دارد

دبیر شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی گفت :ما روزهای پرتنشی را تا۱۴۰۰
در پیش داریم و بایستی بصیرت ،آمادگی و نگاه کردن به مسائل اصلی و قرار نگرفتن
دربرابرحواشیمدنظرقراردهیموبدانیمکهبایستیباتالشهمدیگرچرخهایاین
انقالب را از باتالقی که ایجاد کردهاند خارج کنیم.
پرویز سروری در نشست مناطق شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی شهر
تهران اظهار کرد :شرایط کشور بسیار نامتجانس با ارزشهای انقالب اسالمی است
و هیچ وجه مشترکی بین شرایط امروز ما از نظر اقتصادی و مردممداری با آن چیزی
که امام و رهبری میخواهند  ،ندارد .دبیر شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی
گفت:چرا باید مردم اینقدر در رنج باشند؟ چرا باید آنها در فشار و سختی باشند؟ و
چرا باید وضعیت کشور به اینجا برسد؟ رهبر انقالب در پایینترین شرایط معیشتی و
اقتصادی زندگی میکنند .سروری ادامه داد  :در جلسهای در وزارت کشور بودم که
اصالحطلبان اعالم میکردند شورای نگهبان جلوی مشارکت در انتخابات را گرفته
و گزینشی عمل میکند و اصولگرایان دنبال کاهش مشارکت هستند ،ولی من به
ابراهیم اصغرزاده یکی از اصالحطلبان آن جمع گفتم که شما سمبل مشارکت در
انتخابات هستید؛ شما که عضو شورای شهر اول تهران بودید بالیی سر کشور آوردید
که مشارکت  ۱۲درصدی در ایران را رقم زدید که پایینترین سطح مشارکت در کشور
بود؛ چرا وقتی دولت در دست جریان اصالحطلب میافتد مشارکت مردم به شدت
کاهش پیدا میکند؟وی اضافه کرد  :به ابراهیم اصغرزاده گفتم که در انتخابات
شورای شهر که شورای نگهبان نیست ولی ضدانقالب ،اپوزیسیون ،نهضت آزادی
و جبهه ملی را آوردید تا مشارکت باال برود ولی چرا اینگونه نشد؟ من همچنین به او
گفتم که بیخود به مردم آدرس ندهید زیرا شما ناکارآمد هستید و اگر از دستتان
برآید زمینهساز بالندگیهای اقتصادی را از کشور از بین میبرید؛ شما فساد را زیاد
ً
میکنید و بعد از آن مردم با نظام قهر کرده و مشارکت پایین میآید و عمال آنها با
صندوق رأی قهر میکنند.دبیر شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی افزود  :در
تاریخ انقالب هر موقع کشور در دستان جریان اصولگرا بوده مشارکت باال رفته است،
ولی هر موقع کشور در دست جریان اصالحطلب بوده مشارکت پایین میآید.
حریرچی:

یک میلیون و  ۳۰۰هزار نفر تا پایان سال
واکسینهمیشوند

قائم مقام وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تا پایان سال حدود یک
میلیون و ۳۰۰هزار نفر در مقابل کرونا واکسینه خواهند شد.
ایرج حریرچی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه اختتامیه رویداد
ایدهنگاری بحران کرونا و مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰درباره
واکسن ایران و کوبا اظهار کرد :واکسن مشترک ایران و کوبا جلوتر از بقیه واکسنها به
نتیجه خواهد رسید و جلوتر از همه واکسنها مورد بهرهبرداری قرار میگیرد و ممکن
است قبل از اردیبهشت وارد فاز اجرایی شود .وی با بیان اینکه تمام واکسنهایی که
در کشور تولید میشود یا وارد میشود مطابق دستورالعمل از پیش تعیین شده ستاد
ملی مبارزه با کرونا برای گروههای هدف توزیع خواهد شد.
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اطالعاتی در مورد یک داروی نسبتا معروف؛

دل درد و هیوسین :موارد مصرف و عوارض احتمالی

وقتی عضوی از بدن به درد میآید هر کاری را برای تسکین
آن انجام میدهیم .دل درد و مشکالت گوارشی نیز از آن
دست ناراحتیهایی هستند که تحمل آنها سخت است.
خدا نکند دل درد و دلپیچه به سراغ آدم بیاد! آنوقت است
که حتی نمیتوان کمر راست کرد .در این مواقع است که
دارویی مانند هیوسین به داد میرسد.
هیوسین دارویی است که به صورت قرص و آمپول وجود
دارد و با نامهای دیگری مانند «اسکوپوالمین» و «هیوسین
بوتیل بروماید» نیز شناخته میشود .از این دارو برای درمان
درد و ناراحتیهای ناشی از اسپاسم های شکمی و دردهای
قاعدگی یا دیگر اسپاسم های دستگاه گوارش استفاده
میشود و به طور کلی به عنوان یک داروی ضداسپاسم با
عوارض جانبی اندک شناخته میشود .در این مطلب بیشتر
در خصوص موارد مصرف این دارو و عوارض جانبی آن
ً
صحبتمیکنیم.لطفاباماهمراهباشید.
هیوسین یک داروی ضداسپاسم است که در برطرف گرفت
اسپاسمهای دستگاه گوارش ،دستگاه تناسلی و ادراری و
مجاری صفراوی مورد استفاده قرار میگیرد
در چند دهه گذشته ،هیوسین به یکی از پرمصرفترین
داروهای جهان تبدیل شده است که به تنهایی یا به همراه
داروی «متابیزول» برای درمان دردهای ناشی از کولیک
یا قولنج کلیوی تجویز و مصرف شده است .اما مهم است
که بدانید این دارو مانند داروهای ضدالتهاب غیرکورتونی
 NSAIDبرای درمان درد نیست؛ هدف این دارو بیشتر
پیشگیری و برطرف کردن علت درد یعنی رفع اسپاسم
عضالنی است .به همین دلیل هم هیوسین در رده داروهای
ضداسپاسم دستهبندی میشود .هیوسین یک آلکالوئید
گیاهی است که در برخی گیاهان از گونه گیاه دوبوسیا وجود
دارد.
سازوکار دارو :هیوسین چه کار در بدن میکند؟
نمکهای مشتق شده از هیوسین مانند هیوسین بوتیل
بروماید شامل یک داروی آنتی کولینرژیک است که میل
زیادی به گیرندههای موسکارینی دارد که این گیرندهها در
سلولهای عضالنی صاف دستگاه گوارش یافت میشوند.
زمانی که این دارو با گیرندهها وارد واکنش میشود ،تأثیر
ضداسپاسمی ایجاد میکند .این دارو همچنین خاصیت
اتصالبهگیرندههاینیکوتینراداردودرنتیجهباعثانسداد
غدد لنفاوی میشود .هیوسین تأثیر ضداسپاسم روی بدن
دارد و به همین دلیل است که از آن برای درمان دردهای
شکمیاستفادهمیکنند
چه مواقعی هیوسین تجویز و مصرف میشود؟
در موارد متعددی از هیوسین استفاده میشود .هیوسین
برای درمان زخم معده تجویز میشود .در کودکان و نوجوانان
باالی  12سال ،دوز  20میلیگرم تا چهار مرتبه در روز قابل
تأیید و استفاده است .در بین کودکان بین  6تا  12سال،
این میزان بین  5تا  10میلیگرم تا سه مرتبه در روز است .در
نهایت در بین شیرخواران و کودکان کمتر از  6سال ،دوز 0.3

تا  0.6میلیگرم برای هر کیلوگرم وزن کودک  3تا  4مرتبه
در روز تجویز میشود .البته برای کودکان و حتی بزرگساالن
ً
میزان مصرف و دوز دارو باید حتما توسط پزشک متخصص
تعیینشود.
هیوسین یک داروی ضداسپام است و بزرگساالن میتوانند
آن را به صورت قرص با دوز  20میلیگرم تا  4مرتبه در روز
مصرفکنند.
این دارو همچنین به بهبود سندرم روده تحریکپذیر و
همچنیناختالالتدیگررودیمعدیکمکمیکند.
فارماکوکینتیک:بدنباهیوسینچهمیکند؟
فارماکوکینتیکبه زبانساده توصیفکننده کارهایی است
که بدن بر روی دارو انجام میدهد .در واقع فارماکوکینتیک
فرآیندهای جذب ،توزیع ،متابولیسم و دفع دارو را شامل
میشود .از این نظر ،هیوسین نوعی داروی خوراکی است
که «فراهمی زیستی» کمی از خود نشان میدهد .فراهمی
زیستی ( )bioavalabilityعددی متعارف برابر با درصد یا
بخشی از یک دوز دارو است که بهصورت فعال به گردش
ً
خون میرسد .تخمین زده میشود که صرفا  1درصد از دوز
خوراکی این دارو به گردش خون سیستمیک میرسد که
میزان کمی محسوب میشود .با این حال ،این وضعیت با
میلزیادیکهاینداروبهگیرندههایموسکارینیدردستگاه
روده دارد جبران میشود .به همین دلیل نیز دارو میتواند
تأثیر خود را به صورت موضعی بر جا بگذارد .از طرف دیگر،
هیوسین نمیتواند از سد هماتوآنفالیک (بین خون و بافت
مغز) عبور کند بنابراین اثرات کولینرژیک در سیستم عصبی
مرکزیایجادنمیکند.
عوارضجانبیمصرفهیوسین
هیوسین نیز مانند تمام داروهای دیگر میتواند عوارض
جانبی مانند یبوست خشکی دهان و غیره داشته باشد.
بنابراین الزم است که بعد از مصرف این دارو حواستان باشد
که ممکن است اثرات جانبی خود را به جای بگذارد .از جمله
عوارض جانبی شایع این دارو میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

چرا حین فعالیت بدنی خسته می شویم؟

یبوست.خشکی دهان.مشکل در دفع ادرار.حالت تهوع.
سرگیجه.تاریدید
عالوه بر موارد ذکر شده ممکن است که این دارو
واکنشهای جدیتری در برخی افراد حساس ایجاد کنند.
با وجود اینکه این عوارض زیاد شایع نیست؛ اما بهتر است
در نظر گرفته شوند .از جمله این عوارض میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
خارش.کهیر.حالتتهوعواستفراغ.مشکالتتنفسی
توجه داشته باشید که این عوارض نیاز به مراجعه فوری به
اورژانس دارد و الزم است که هر چه سریعتر توسط پزشک
متخصصدرمانشوند.
خودسرانههیوسیننخورید
هیوسین یک داروی ضداسپاسم است که در برطرف
گرفت اسپاسمهای دستگاه گوارش ،دستگاه تناسلی
و ادراری و مجاری صفراوی مورد استفاده قرار میگیرد.
این دارو فراهمزیستی ضعیفی دارد و زمانی که به صورت
قرص مصرف میشود تمایل بافتی زیادی به گیرندههای
موسکارینی عضالت صاف دستگاه گوارش از خود نشان
میدهد .این ویژگی نیز باعث میشود که عوارض جانبی
کمی از خود بروز دهد و به این ترتیب داروی کم خطری به نظر
ً
میرسد .اما با این حال ،الزم است که قبل از مصرف حتما با
پزشک مشورت کنید .چون ممکن است عوارضی را در برخی
افراد حساس ایجاد کند که نیاز به مراجعه اورژانسی دارد.
مشکالت دهان ،درباره وضعیت سالمتی شما چه
میگویند؟
حتی اگر تمام راهکارهای مراقبتی را برای سالمت دهان و
دندان انجام دهید ،باز هم ممکن است در معرض خطر ابتال
به بیماری های دهان قرار گیرید.
دانستن این موضوع که وضعیت سالمت دهان چه تاثیری
روی سالمت عمومی شما و ابتال به سایر بیماری ها دارد،
بسیار مهم است .در اینجا به مشکالت دهانی اشاره می شود
که نشان دهنده وجود یک بیماری در بدن شماست:

زبان صاف و کمرنگ :صاف بودن زبان می تواند نشانه ای
از کمبود ویتامین  ،B۱۲آهن و فوالت در بدن باشد .طبق
آمارهای دانشگاه پزشکی استنفورد ،کمبود ویتامین B۱۲
می تواند همچنین باعث ایجاد درد و قرمزی زبان شود .در
نظر داشته باشید که گیاه خواران و وگان ها بیشتر در معرض
خطر ابتال به کمبود این ویتامین هستند .یک راهکار خوب
برای جبران این کمبود ،مصرف کافی محصوالت حیوانی
است.
التهاب لثه ها :این نوع التهاب می تواند نشانه ای از بروز
التهاب مزمن در بدن شما باشد .شما باید این نوع التهاب را
جدی بگیرید زیرا در صورت عدم توجه به آن ،خطر ابتال به
دیابت نوع دو و بیماری های قلبی در شما افزایش می یابد.
ضایعات ماندگار در دهان :ضایعات دهانی که بهبود نمی
یابند ،می توانند هشداری برای ابتال به سرطان دهان باشند.
تحقیقات همچنین نشان می دهد که این نوع ضایعات
همچنین یک عالمت رایج از ویروس اچ آی وی هستند.
تمام ضایعات دهانی که بیش از دو هفته در دهان باقی مانده
باشند ،نیاز به بررسی های پزشکی دارند.
بیماری زبان جغرافیایی :زبان جغرافیایی یک بیماری
التهابی اما بیضرر است که سطح زبان را درگیر میکند.
زبان توسط برآمدگیهای سفید و صورتی رنگ کوچکی به نام
پاپیال ،پوشیده شده است .در افراد مبتال به این بیماری ،زبان
فاقد پاپیال بوده و ظاهری صاف همراه با جزایری قرمز دارد
و گاهی نیز لبههای آن مقداری برآمده هستند .این ضایعات
(جزایر قرمز رنگ) ظاهری نقشه یا جغرافیا مانند به زبان می
دهند .این ضایعات اغلب پس از بهبود در یک ناحیه از زبان به
ناحیه دیگری منتقل میشوند .گرچه ظاهر زبان جغرافیایی
ممکن است هشدار دهنده باشد ،اما مشکل خاصی ایجاد
نمیکند و هیچ ارتباطی با عفونت یا سرطان ندارد .به گفته
محققان کلینیک مایو ،بیماری زبان جغرافیایی خطر ابتال به
بیماری های روانی را افزایش نمی دهد اما به دلیل ظاهر آن،
باعث اضطراب در افراد مبتال می شود.
سوزش در دهان :شاید بعد از مصرف نوع خاصی از
خمیردندان دچار سوزش در دهان شوید اما این مشکل
می تواند نشانه ای از رفتن به سوی دوران یائسگی باشد.
تحقیقات نشان می دهد که تغییرات هورمونی در طول
یائسگی ،موجب سوزش در دهان می شود.
کم رنگ شدن زبان :زبان شما می تواند به دلیل عدم
رعایت بهداشت دهان و دندان کمرنگ شود .در واقع باکتری
ها و سلول های مرده می توانند یک پوشش سفید روی زبان
شما ایجاد کنند .با این حال اگر تمام مراقبت ها را برای
حفظ سالمت دهان و دندان رعایت کنید و همچنان زبان
تان کمرنگ باشد ،شاید دچار کم خونی از نوع فقر آهن شده
باشید.
دهانبدبو:اینمشکلبهداشتیگاهیاوقاتنشانهازیک
عارضه جدی در بدن است .نارسایی کلیه می تواند موجب
تنفس بد بو شود.

نشانههایخاموشگرفتگیرگها

ترفندهایصبحگاهیبرای
کاهش موثر وزن

شمامیتوانیدازاوایلصبحوحتیقبلازمصرفصبحانهترفندهاییرابهبرنامه
روزانه خود اضافه کنید و آنهم برای افزایش متابولیسم ،سوزاندن چربی ها و کاهش
موثر وزن.
شما می توانید در هنگام صبح ۸گام بردارید تا عالوه بر کنترل وزن ،شاهد بهبود
سالمت روحی و جسمی خود باشید:
قهوهسیاهبنوشید:نوشیدنیکفنجانقهوهدرهنگامصبحالبتهبدوناضافه
کردن شکر و خامه ،به توقف نفخ شکم کمک می کند و متابولیسم بدن را باال می
برد .نوشیدن قهوه قبل از انجام ورزش نیز گزینه مناسبی است و باعث از دست
دادن کالری بیشتر حین ورزش می شود .البته تنها قهوه نیست که به کاهش وزن
کمکمیکند،شمادرصورتعدمتمایلبهقهوهمیتوانیدچایسبزراجایگزین
آنکنید.
پیاده روی کنید :پیاده روی یکی از ساده ترین راه ها برای کاهش وزن است و
یک مزیت اضافه تر نیز دارد که ان بهبود خواب شبانه است .همانطور که گفته شد،
خواب ابزار کلیدی برای از بین بردن وزن اضافه است ۴۵ .دقیقه پیاده روی در ۳
روز هفته منجر به خواب بهتر و در نتیجه از دست دادن کالری بیشتر خواهد شد.
به باشگاه بروید :رفتن به سالن های بدنسازی در اوایل صبح یک راه عالی برای
شروع روز است به ویژه اگر شما در حال تالش برای از دست دادن چربی شکم
هستید .میزان انسولین در اوایل صبح کمتر است و وقتی شما با معده خالی
ورزش می کنید ،بدن آمادگی بیشتری برای سوزاندن چربی دارد.
سرکه سیب بنوشید :سرکه سیب یک نوشیدنی عالی برای کمک به رسیدن
به اهداف کاهش وزن است .مطالعات محققان ژاپنی نشان داده مردان بین ۲۵
تا  ۶۰سالی که برای بیش از  ۱۲هفته سرکه سیب را برای از دست دادن وزن می
نوشیدند،بیشترازکسانیکهدارونمادریافتمیکردند،شاهدکاهشوزنبودند.
حل کردن یک قاشق غذاخوری سرکه سیب در یک لیوان آب و نوشیدن آن منجر
به کاهش شاخص توده بدن ،کاهش چربی احشایی ،کاهش اندازه دور کمر و
کاهشسطوحتریگلیسیریدمیشود.
آب بنوشید :شروع روز با نوشیدن یک لیوان آب و آنهم با معده خالی ایده خوبی
است .نوشیدن آب انرژی روزانه شما را تامین می کند و اثرات آن در کاهش وزن
شگفت انگیز است .آب مهارکننده طبیعی اشتها است و بنا بر مطالعات محققان
دانشگاه یوتا ،کسانی که دو لیوان آب قبل از غذا می خورند ۳۰ ،درصد بیشتر از
سایرین وزن از دست می دهند.
به اندازه کافی بخوابید :دریافت  ۸ساعت خواب کامل در شبانه روز باعث
کاهش وزن می شود و این را محققان دانشکده پزشکی دانشگاه نورث وسترن
ثابت کرده اند .به گفته محققان دریافت مقادیر کافی خواب باعث کاهش ترشح
هورمون کورتیزول؛ هورمون وابسته به استرس می شود ،و کاهش وزن موثر را به
همراه دارد.
در معرض نور خورشید قرار بگیرید :مطالعات نشان داده افرادی که در هنگام
صبح به طور مستقیم در معرضن ور خورشید قرار می گیرند ،شاخص توده بدنی
شان به طول قابل توجهی پایین تر از افرادی است که نور خورشید را از خود دریغ
می کنند .نور صبحگاهی خورشید تنظیم کننده متابولیسم است و به شما کمک
میکندموثرترچربیبسوزانید.
مدیتیشن کنید :حداقل  ۱۰دقیقه را به انجام مدیتیشن ،برای نشستن
و تنفس ،برای آرام کردن بدن و ذهن اختصاص دهید .عادت کردن به انجام
مدیتیشن صبحگاهی می تواند پیشگیری از پرخوری را موجب شود.

سمعک زوال عقل را تا  ۵سال
به تاخیر میاندازد

تهایورزشیروزانهاحساسمیکنیدفشاربسیارزیادی
اگردرحینانجامفعالی 
ی شود ،زود خسته شدهاید ،و دیگر به این راحتیها نمیتوانید به
به بدنتان وارد م 
ورزش ادامه دهید ،پای عوامل دیگری در میان است که احتماال خودتان از آنها
یخبرید.
ب 
این شکایت بسیاری از افراد است که پس چند دقیقه فعالیت بدنی ناگهان
ی کنند توانی برای ورزش کردن ندارند.
احساس م 
به گفته متخصصان طب ورزشی  ۶عامل مهم در بروز احساس خستگی حین
ورزشموثرند:
ابتال به آسم و آلرژی :هر دو بیماری می تواند میزان اکسیژن در ریه ها را کاهش
دهد و باعث احساس خستگی حین ورزش شود .اگر شما تجربه سرفه ،خس خس
سینه ،تنگی نفس ،باالفاصله بعد از تمرینات ورزشی را دارید ،ممکن است به آسم
ناشی از ورزش یا انقباض برونش مبتال شده باشید .اگر شما در مورد ابتال به آسم و
آلرژی در خود مشکوک هستید ،با پزشک خود در مورد پیشنهاد راه هایی برای باز
کردن راه های هوایی در سالن ورزشی مشورت کنید.
کم خونی :این وضعیت یعنی میزان سلول های قرمز خون برای حمل اکسیژن
ناکافی است و همین کمبود اکسیژن در بدن باعث احساس کسالت و خستگی
حین ورزش می شود .شایع ترین علت این وضعیت کمبود آهن است و زنان بیشتر
آن را تجربه می کنند .نشانه های دیگر کمخونی عبارتند از بی خوابی ،سرگیجه،
گرفتگی عضالت پا ،پوست رنگ پریده ،کبودی آسان .مصرف غذاهای حاوی
گوشت قرمز و یا محصوالت غنی شده با آهن برای رفع این نوع کم خونی مفید
است.
کم شدن آب بدن :کوچکترین کاهش میزان مایعات بدن می تواند باعث افزایش
غلظت خون شود و در این هنگام کار پمپاژ توسط قلب دشوار می گردد .یک راه
برای این که تشخیص دهید دچار کم آبی هستید یا نه این است که قبل و بعد از
ورزش ،خود را وزن کنید .اگر بیش از دو درصد از وزن تان از دست رفته باشد ،این
یعنی دچار کم آبی شده اید و باید بیشتر مایعات بنوشید.
مشکالتتیروئید:کمکاریتیروئیدمیتواندمنجربهاحساسخستگی،افزایش
وزن ،افسردگی و درد عضالنی شود .این در حالی است که  ۶۰درصد افراد مبتال
به این اختالل ،مشکل خود را جدی نمی گیرند و از عالئم آن به طور کامل صرف
نظر می کنند .اگر حین ورزش دچار خستگی می شوید ،برای بررسی مشکالت
احتمالیتیروئیدباپزشکتانمشورتکنید.
کاهش سطح گلیکوژن :گلیکوژن میزان کربوهیدرات ذخیره شده در بدن است
و زمانی که میزان آن کاهش می یابد ،بدن برای جبران آن بخصوص حین ورزش،
سراغ گلیکوژن ذخیره شده در کبد می رود .بهترین راه برای جلوگیری از کاهش
سطح گلیکوژن ،مصرف غذاهای حاوی کربوهیدرات قبل از انجام ورزش است.
بی خوابی و استرس :داشتن یک روز پر از استرس و خواب بد شبانه ،هر دو
باعث کاهش سطح انرژی و احساس خستگی می شود .بنابراین اگر حین ورزش
احساسخستگیمیکنید،بایدسبکوروالزندگی،شغلودیگرروابطاجتماعی
تان را از نظر میزان استرس مرور کنید.

نتایج یک مطالعه نشان میدهد که استفاده از دستگاههای کمک شنوایی
میتوانند بروز زوال عقل را در افراد مسن تا پنج سال به تاخیر اندازند.
به گزارش روزنامه دیلی میل ،محققان ایرلند شمالی در این مطالعه داده های ۲
هزار و  ۱۱۴بیمار با اختالالت شنوایی را که هر کدام بیش از  ۵۰سال سن داشتند
از مرکز هماهنگی ملی آلزایمر مورد بررسی قرار دادند.
محققان متوجه شدند ،یک سوم از شرکت کنندگانی که از سمعک استفاده می
کردند ،پنج سال پس از تشخیص اختالل خفیف شناختی یا  ،MCIبه زوال عقل
مبتال نشده بودند .در مقابل ،این رقم برای افرادی که از سمعک استفاده نمی
کردند ،تنها یک پنجم بود .درصد شرکت کنندگانی که پنج سال پس از تشخیص
 ،MCIبه زوال عقل مبتال نشده بودند ۱۹ ،درصد برای افراد غیرسمعکی و ۳۳
درصد برای افرادی بود که از سمعک استفاده می کردند.
این مطالعه اولین مطالعه ای است که ارتباط میان استفاده از سمعک و ابتال به
زوال عقل را در افرادی که دچار اختالل خفیف شناختی هستند ،بررسی می کند.
اختالل خفیف شناختی یا ،MCIبه مشکالت مربوط به حافظه و تفکر اشاره دارد
و در زندگی روزمره تداخل ایجاد نمی کند؛ این اختالل حدود  ۵تا  ٪۲۰از افراد
باالی  ۶۵سال را تحت تأثیر قرار می دهد.
محققان می گویند :نتایج مطالعه ما به وضوح نشان می دهد که استفاده از
سمعک به طور مستقل با کاهش خطر تشخیص زوال عقل برای بیماران MCI
مرتبطاست.
اختالل خفیف شناختی به عنوان نوعی از زوال عقل تعریف نمی شود اما افراد
ً
مبتال به این بیماری ممکن است بعدا در زندگی به زوال عقل مبتال شوند.
به گفته محققان ،یافته های مطالعه آنها «اولین گام مهم» در جهت حمایت از
اقدامی برای تشویق افراد کم شنوا به استفاده از سمعک است.
این محققان خاطر نشان کردند :با توجه به اینکه هیچ درمانی برای اصالح
بیماریزوالعقلوجودنداردوحتییکتاثیرکوچکمفیدناشیازدرمانکاهش
شنوایی در به تأخیر انداختن این بیماری می تواند پیامدهای قابل توجهی برای
سالمت عمومی داشته باشد .در حقیقت ،مطالعات نشان می دهد که به تأخیر
انداختن شروع زوال عقل حتی به اندازه دو سال ،تأثیرات اقتصادی و اجتماعی
قابل مالحظه ای خواهد داشت .زوال عقل یا دمانس ( ،)dementiaاختالل
مزمن و گاهی حاد فرایندهای روانی به علت بیماری عضوی مغز است که با تغییر
ت ناشناسی و اختالل در حافظه و داوری و اندیشه همراه است.
شخصیت و موقعی 
شایعترین نوع دمانس ،زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است .از دیگر
عوامل ایجاد دمانس میتوان به سکته مغزی ،بیماری پیک و بیماریهای ناشایع
ولی معروف مانند جنون گاوی اشاره کرد .محققان سازمان جهانی آلزایمر ()ADI
اشاره کردهاند که شمار بیماران مبتال به زوال عقل یا دمانس در جهان تا سال
 ، ۲۰۵۰به  ۱۳۱.۵میلیون نفر می رسد.

مفقودی مدرک تحصیلی ( نوبت اول)

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب علی زائری فرزند علی اصغر به
شماره شناسنامه۱۱۱۱صادره از قم در مقطع کارشناسی رشته
مهندسی عمران-نقشه برداری صادره از واحد دانشگاهی میبد با
شماره۱۹۴۸۵مفقودگردیدهاستوفاقداعتبارمیباشد.ازیابنده
تقاضا می شوداصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد
بهنشانیمیبدکدپستی۸۹۶۵۱۵۱۵۶۷ارسالنمایند.
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 شماره 5222ت و سوم 
دوشنبه -چهارم بهمن ماه  -1399سال بیس 

به مناسبت سالروز میالد امام محمد تقی(ع)،

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم خبرداد:

رشد ۱.۵برابریشاخصاینترنت
پهن باند سیار قم

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات قم با اشاره به توسعه زیرساخت های ارتباطی
استان در سالجاری گفت :این استان در شاخص ضریب نفوذ مشترکان اینترنت پهن
باند سیار بعد از تهران با  ۹۹.۵۳درصد  ۱ .۵برابر رشد داشته است.
به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات ،جواد
غالم پور طی گزارشی وضعیت زیرساختهای ارتباطی درسطح استان درسالجاری
را تشریح کرد واظهار داشت :برغم پتانسیل خوب قم و با توجه به توسعه فراگیر
زیرساختهای ارتباطی در سطح کشور و استان ،در دولت تدبیر و امید قم با رشد۱.۵
برابری توانسته ظرفیت پهن باند ورودی استان را از ۲۲۰گیگابیت برثانیه در سال۹۸
به ۳۶۰گیگابیت برثانیه در سال ۹۹برساند.
وی با تاکید بر اولویت وزارت ارتباطات به توسعه زیرساختهای ارتباطی افزود :بر
اساس گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،قم در شاخص ضریب
نفوذ مشترکان پهن باند سیار با مقدار  ۹۹.۵۳درصد در رتبه دوم و در ضریب نفوذ
مجموع اینترنت سیار و ثابت با مقدار ۱۱۳درصد در رتبه چهارم کشوری قرار دارد.
وی افزود :قم در زمینه پوشش جمعیتی با ضریب نفوذ  ۹۹.۹۹درصد رتبه
نخست و ضریب نفوذ مشترکان فعال تلفن همراه نیز با مقدار ۱۵۳.۶۲درصد در بین
استانهای برتر کشور قرار دارد.
غالم پور بااشاره به اینکه قم با یک میلیون و ۳۹۱هزار و ۴۴۳مشترک پهن باند سیار
بعد از تهران دررتبه دوم کشوری قرار دارد گفت:اداره کل ارتباطات استان با ایجاد
زیرساختهایارتباطیمناسبموفقشدهتاکنونپاسخگوینیازهایمراکزحوزوی،
موسسه های علوم اسالمی ،دانشگاهها ،مراکز آموزش عالی ،کسب و کارها و مردم
استانباشد.
مدیرکل ارتباطات قم همچنین مجموع مشترکان فعال اپراتورهای سیار استان را
بیش از  ۲میلیون و  ۱۴۷هزار مشترک ذکر کرد و افزود :این به معنای آن است که
برخی افراد در سطح استان از طریق چندین سیم کارت مختلف از خدمات تلفن
همراهبهرهمیگیرند.
مدیرکلموزهسازمانمحیطزیست:

کوه دوبرادران به ژئوپارک فسیلی
تبدیل می شود

مدیر کل موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست کشور
گفت :منطقه کوه دوبرادران از مراکز فسیلی مهم در محدوده کالنشهر قم بوده و
مطالعات الزم برای تبدیل این منطقه به «ژئوپارک فسیلی» انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم ،دکتر محمد
مدادی در حاشیه بازدید از برخی مراکز فسیلی در قم در سخنانی اظهار داشت:
حفاظت از ذخایر فسیلی و شواهد دیرینه شناسی جهت حفظ تاریخی طبیعی و
اکولوژیکهرمنطقهبسیاراهمیتدارد.
وی با بیان اینکه با مطالعه و پایش اولیه برخی از مراکز فسیلی در استان قم ،اهمیت
انجام مطالعات و حفاظت بیشتر از این مناطق به خوبی نمایان است ،خاطرنشان
کرد :این مناطق با توجه به ساختارهای زمین شناسی و وجود ذخایر فسیلی ،از
کانون های بارز فسیلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
مدیرکل موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان محیط زیست گفت :برخی از
این مراکز فسیلی به ویژه در منطقه کوه دوبرادران ،با توجه به قرار گرفتن در طرح های
توسعه کالنشهر قم ،ظرفیت مناسبی برای تبدیل به «ژئوپارک» را داشته و مطالعات
الزم و طرح های پیشنهادی در این زمینه ارائه می شود.
وی بر ضرورت تدوین طرح جامع کوه دوبرادران قم با لحاظ ارزش های حفاظتی
و گردشگری تأکید کرد و گفت :سازند زمین شناسی قم به طور گسترده در کوههای
جنوب دشت قم رخنمون داشته و با وجود فسیل های ارزشمند ،می تواند به عنوان
مناطق علمی ،تحقیقاتی و گردشگری مورد توجه و استفاده قرار بگیرد.
رئیس مرکز اورژانس  ۱۱۵قم:

 ۲۱۶نفر در تصادف موتورسیکلت
مصدوم شدند

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی قم گفت :هفته گذشته ۲۱۶نفر
به دلیل تصادف با موتورسیکلت مصدوم شدند که تعدادی از آنان سرنشین موتور و
تعدادینیزعابرپیادهبودند.
محمد شهیدی افزود :هفته گذشته پنج هزار و ۶۱۴تماس با این مرکز برقرار و منجر
به انجام یکهزار و  ۷۳۹ماموریت شد.
وی اضافه کرد :در این ماموریتها  ،یکهزار و  ۵۹۳مصدوم و بیمار به مراکز درمانی
منتقلشدند.
وی با اشاره به وقوع  ۳۲۵حادثه ترافیکی ،ادامه داد :در این حوادث  ۳۸۹نفر
مصدوم شدند که  ۲۶۶نفر به مراکز درمانی منتقل و  ۱۲۳نفر در محل حادثه درمان
شدند.
به گفته شهیدی  ۲ ،نفر در حوادث ترافیکی هفته گذشته جان خود را از دست
دادند .وی گفت :هفته گذشته ۱۸۴تصادف مرتبط با موتورسیکلت در استان قم رخ
داد که باعث مصدومیت ۲۱۶نفر شد.
اورژانس  ۱۱۵استان قم دارای  ۲۲پایگاه شهری ۱۸ ،پایگاه جادهای ،یک پایگاه
هوایی ۶۱ ،دستگاه آمبوالنس ۱۰ ،دستگاه موتورالنس ،یک دستگاه اتوبوس
آمبوالنس و یک فروند بالگرد با ۲۷۰نیروی انسانی است.
فرماندهیگانحفاظتمیراثفرهنگیاستانقم خبرداد:

دستگیریحفارانغیرمجازاشیایتاریخی
در استان قم

فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی استان قم از دستگیری افرادی که قصد
حفاری غیرمجاز برای کشف اشیای تاریخی در روستای دیزار از توابع بخش جعفرآباد
در استان قم را داشتند در هنگام حفاری خبر داد.
سرهنگ فرامز بازگیر روز یکشنبه ۳اسفند ۹۹با اعالم این خبر گفت« :پیرو گزارش
تلفنیعواملپاسگاهانتظامیطغرودبخشجعفرآبادمبنیبرحفاریغیرمجاز،چهار
حفار در روستای دیزار در استان قم دستگیر شدند».
او ادامه داد« :نیروهای انتظامی و یگان حفاظت میراثفرهنگی در جریان این
عملیات ،تعدادی از ادوات حفاری شامل یک دستگاه فلزیاب ،بیل ،کنگ و یک
اسحله دول شکاری (دارای مجوز) کشف کردند».
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی قم خاطرنشان کرد« :این چهار حفار توسط
عوامل انتظامی دستگیر و به همراه وسایل کشف شده برای سیر مراحل قانونی و
تشکیل پرونده قضایی به پاسگاه انتظامی طغرود ارجاع داده شدند».
سرهنگ بازگیر در پایان از مردم قم خواست تا برای حفظ آثار تاریخی استان،
گزارش هر گونه اقدام مشکوک و مشاهده جرایم علیه میراثفرهنگی را با شمارههای
 ۳۷۷۴۰۴۹۲و  ۳۷۷۳۸۱۹۹به فرماندهی یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی
قم اطالع دهند یا با تلفن ۱۱۰ناجا تماس بگیرند.

سخاوت و كرامت؛ دو مولفه مهم در سیره جواد االئمه

دهم رجب سالروز والدت امام محمدتقی(ع) نهمین ستاره آسمان امامت و
والیت است .امام همامی كه الگویی شایسته از بخشندگی و بردباری را برای
پیروانش به تصویر كشید و با تبیین دقیق معارف الهی ،راهنمای مومنان در
مسیر دستیابی به قله های بلند معرفت و سعادت شد.
امامان معصوم(ع) پس از رسول خدا(ص) به عنوان حجت و جانشین خدا
به شمار می روند شایسته ترین مفسران وحی و آشناترین افراد به تفسیر قرآن
كریم و آموزه های الهی هستند .امام جواد(ع) نیز كه مانند دیگر امامان(ع) به
كماالت و فضیلت های علمی و اخالقی بسیاری مزین بود در  10رجب 195
قمری در مدینه قدم به عرصه گیتی نهاد و با هدایت های پدر بزرگوارشان با
رسالت سنگین امامت آشنا شد و پس از شهادت امام رضا(ع) در كودكی ،امامت
وپیشواییشیعیانرابرعهدهگرفت.اینامامهمام(ع)باوجودمشكالتفراوان
جامعه مسلمانان نقش شایسته ای در راه گسترش دانش و فرهنگ حیات
بخش اسالم ایفا كرد.
این امام همام ،ویژگی های اخالقی برجسته ای داشت كه بنا بر روایت های
معتبر آن را از جد بزرگوارشان حضرت محمد(ص) به ارث برده بود .گشاده رویی
را یكی از صفت های بارز این امام همام برشمرده اند كه سبب می شد تا حتی
مخالفان و دشمنان نیز به طرف ایشان جذب شوند .سرانجام امام جواد(ع) در
 220هجری قمری در  25سالگی به وسیله حكومت عباسی مسموم شد و به
شهادترسید.
حجت االسالم «مصطفی صادقی» مدیر گروه تاریخ تشیع پژوهشكده تاریخ
و سیره اهل بیت(ع) در گفت وگو با پژوهشگر گروه اطالع رسانی ایرنا به بررسی
شخصیت و سیره امام محمد تقی(ع) پرداخت .در ادامه دیدگاه های وی را در
این زمینه جویا می شویم.
** امام جواد(ع) و تبیین مساله امامت
امام جواد(ع) در سن كم عهده دار مقام امامت شد و دوران والیت ایشان
سرشار از فراز و نشیب ها و دشواری های بسیار بود با توجه به شرایط سیاسی
و اجتماعی نابسامان آن دوره ،پذیرش كودكی به عنوان امام برای همگان
دشوار به نظر می رسید اما ایشان با وجود عمركوتاه خویش موفق شد تا بر
اوضاع مسلط شود و شاگردان برجسته ای را پرورش و تربیت كند و ضمن تداوم
مساله امامت ،معارف اسالمی و سخنان اهل بیت(ع) را برای همیشه زنده نگه
داشت .همزمانی حكومت مامون و معتصم عباسی با دوره زندگی امام(ع) و
وجود فضای اختناق و استبداد حاكم بر جامعه سبب شد تا مردم در بحران و
سردرگمی قرار بگیرند ،اما نهمین پیشوای شیعیان توانست با رسوخ در اندیشه
و اعتقادهای مردم ،آنان را از گمراهی و انحراف رهایی بخشد .حكومت عباسی
همواره در صدد بود تا امام(ع) را وابسته به حكومت نشان دهد و به این منظور
بارها تالش كرد تا وی را با فراخواندن به دربار از مدینه خارج كند اما در این مسیر
هیچ گاه موفق نشد.
** نهادینه ساختن فرهنگ و ارزش والیتمداری
كم بودن سن امام جواد(ع) ،شبهه هایی را میان مردم به وجود آورده بود و
ایشان حدیث ها و مسایلی را در پاسخ به این ابهام ها بیان می داشت كه
حیرت بزرگان و علمای اسالمی را برمی انگیخت .امام جواد(ع) در سخنان
خود همواره بر نهادینه ساختن فرهنگ و ارزش والیتمداری در جامعه تاكید
و ضرورت پیروی و سرمشق گرفتن مسلمانان از اخالق و سیره پسندیده پیامبر
اكرم(ص) را گوشزد می كرد و معتقد بود كه مسلمان واقعی باید َمنشی همچون
پیامبر(ص) داشته باشد تا بتواند در جامعه اسالمی نقشی تاثیرگذار ایفا كند.
** آزادگی و استقامت از ویژگی های بارز امام جواد(ع)
وتحملسختیهاازجملهصفتهایبارزاینامامهمام(ع)بهشمارمیرفت
و همین مساله سبب می شد تا حتی دشمنان نیز به طرف وی جلب شوند .وی
هیچ گاه تسلیم ظلم و ستم نمی شد و با روحیه آزادگی كه داشت ،سرسختانه
بر بسط و گسترش مبانی اعتقادی و احكام الهی پافشاری و در برابر توطئه ها و
فتنههاایستادگیمیكرد.تشكیلپایگاهیبرایگسترشفقهوفرهنگشیعه
در شهر بصره از دیگر اقدام های امام(ع) به شمار می رفت تا شیعیان بتوانند در
آنجا فعالیت كنند و مكانی برای رشد ،تقویت فكری و معنوی باشد.
** فعالیتهای امام جواد(ع) برای زمین ه سازی ورود شیعیان به دوران غیبت
مبارزه با بدعت ها ،انحراف ها و خرافاتی كه در زمان امام جواد(ع) به
سرعت در حال گسترش بود از جمله كارهای مهمی به شمار می رفت كه این
امام همام(ع) در سرفصل برنامه های خویش قرار داد و این كار را با پرورش
شاگردانی كارآمد به سرانجام رساند .نهمین پیشوای شیعیان به منظور آماده
ساختن مسلمانان برای دوران غیبت ،سازمان و ساختار وكالیی را توسعه
بخشیدونمایندگانیشایستهومجهزبهعلومدینیرابرایپاسخگوییبهشبهه
های پیروان خویش انتخاب كرد و به آنها ماموریت های ویژه داد تا با مردم در
ارتباط و تعامل باشند و در مسیر آگاهی بخشی به آنها بكوشند.
این امام بزرگوار(ع) در سخنان خویش بر بحث انتظار بسیار تاكید داشت و
بشارت ظهور یك ناجی بزرگ و فردی صالح به نام حضرت مهدی (عج) را به
دوستداران اهل بیت(ع) مژده داد .امام محمدتقی(ع) خواندن زیارت غدیریه
و جامعه كبیره را به پیروانش بسیار سفارش می كرد و خود ایشان همواره از

(ع)

خواندن این زیارت نامه غافل نمی شد ،زیرا معتقد بود كه مباحثی همچون امام
شناسی و دایره المعارف تشیع باید بسط و توسعه یابد.
** امام جواد(ع)؛ الگویی برای تمام دوران
سیره و آموزه های گرانقدر امام جواد(ع) می تواند الگویی نیكو را فراروی
جوانان قرار دهد تا آنها با تاسی از این بزرگوار ،مسیر حق را برگزیده و در پرتو
كسب علم و دانش به تشخیص اندیشه های حق از باطل بپردازند و با معیار
حقیقت تمام امور را سنجیده و در مسیر ثواب گام بردارند.
آیت الله «محسن غرویان» مدرس سطوح عالیه حوزه علمیه قم و عضو هیات
علمیدانشگاهبینالمللیجامعةالمصطفیالعالمیهدرگفتوگوباپژوهشگر
گروه اطالع رسانی ایرنا ،جود و بخشش را صفت بارز امام محمدتقی(ع) دانست
و امامت را یك موهبت و مقام الهی خواند كه حتی می تواند در یك نوجوان نیز
تحقق یابد و مصداق عینی این امر امام نهم(ع) ،است .در ادامه گفت وگوی
ایرنا با وی آمده است:
**تاثیر شاگردان امام جواد(ع) در حفظ و گسترش دین اسالم
امام محمدتقی(ع) شاگردانی همچون «علی بن مهزیار ،احمد بن محمد بن
ابی نصر بزنطی ،زكریا بن آدم ،محمد بن اسماعیل بن بزیع» را پرورش داد كه
از افراد مشهور و راویان اخبار و احادیث محسوب می شوند و فقها به روایت این
افراد اعتماد ویژه ای دارند .آنها در باب مسایل مختلفی چون فقر ،عقل ،كمال،
آرزوها و آرمان های انسان ،نكته های پندآموز فراوانی را از امام جواد(ع) نقل
كرده اند.
**امامت؛موهبتیالهی
امامت یك موهبت الهی است و خداوند آن را به بندگان خاص خویش اعطا
می كند و پروردگار می تواند مهر ،باور و اعتقاد یك شخص را در دل انسان های
دیگر قرار دهد و بدین ترتیب افراد به او ایمان آورند .بنابراین میزان سن در این
مساله دخالتی ندارد .در این موضوع ،ما ایمان گرا هستیم و معتقدیم كه پایه
دین داری ،ایمان گرایی است .مردم نیز هنگامی كه پس از امام رضا(ع) نورانیت
امامت را در چهره امام جواد(ع) مشاهده كردند در ارتباط با حقانیت ایشان به
یقین رسیدند .در قرآن نیز اشاره می شود كه حضرت یحیی(ع) در خردسالی به
نبوت رسید و امام جواد(ع) هم به آن حضرت تشبیه می شود.
همچنین مناظره ها و بحث های امام جواد(ع) در مجلس های معتصم
عباسی سبب شگفتی و حیرت همگان می شد و فقها و اندیشمندان در آثار
خویش به تبیین این مهم پرداخته اند و باید تفسیر آنها را در كتاب های سیره
و زندگانی  14معصوم نوشته سید محسن خرازی كه در این ارتباط كتابی
ارزشمند و مفید است ،مطالعه كرد.
** دوره امامت امام محمدتقی(ع)؛ كوتاه اما بسیار تاثیرگذار
خدمات امام محمدتقی(ع) در دوران كوتاه امامتش بسیار مهم و تاثیرگذار
است .به طور كلی امویان و عباسیان از رشد و شكوفایی مكتب اهل بیت و
خاندان امامت می ترسیدند و سعی می كردند تا محبوبیت ائمه(ع) در میان
مردم زیاد نشود .در واقع موقعیت زندگی امام(ع) ،شرایط سختی مانند دوران
پدر بزرگوارشان داشت .شیوه مبارزه ای این امام همام(ع) مانند دیگر ائمه(ع)
روش فرهنگی ،علمی و اخالقی بود و ایشان می كوشید تا معارف اهل بیت(ع)
را در میان مردم ترویج دهد و با استفاده از فضایل اخالقی همچون كمك و
رسیدگی به فقیران و ضعیفان به پرورش فرهنگ كالمی ،اخالقی و اعتقادی
در جامعه بپردازد.
امام محمد تقی(ع) ،اخبار و احادیثی را در دفاع از حقانیت اسالم به یادگار
گذاشت .امروز نیز فقها و عالمان دینی بر سر سفره اخبار و احادیث ائمه
اطهار(ع) نشسته اند .همچنین شاگردان و اندیشمندانی كه امام جواد(ع)
تربیت كرده اند با نقل حدیث و خبر ،سرمایه های علمی و فقهی بسیار
ارزشمندی را از خود به یادگار نهاده اند كه از آن جمله می توان به روایت های
مرحوم كلینی ها در اصول كافی و وسایل شیعه شیخ آملی اشاره داشت.

چرا زنان خود را در راه خانواده فراموش می کنند؟

از :فاطمه دهقان نیری

منشاموانعخودباوریبرخیزنان کجاست؟

روانشناس بالینی نبود شناخت نسبت به تواناییها را
مانع اصلی برخی زنان در خودباوری دانست و گفت:
منشااینعدمشناختنیزابتداخانوادهوسپسجامعه
بایدجست.
حسن بهرامنی با یادآوری اینکه هر سازمانی نیاز به
مدیر کل و مدیر داخلی دارد که مدیر کل تعیین کننده
سیاست های کلی مجموعه و مدیر داخلی تعیین
کننده نحوه اجرا و عملکرد و هماهنگی های داخلی
است ،افزود :در یک خانواده ،زن نقش مدیر داخلی را
ایفا می کند یعنی قدرتمندی و توانمندی او در این حد
استکهبتواندهماهنگیبینهمهاجزاواعضارافراهم
کند تا این مجموعه به سالمت به مسیر خود در جهت
شکوفایی و رشد پیش برود.
وی درباره شرط موفقیت این مدیر داخلی در داشتن
نقش ،عملکرد و فعالیت موفق را اینگونه توضیح داد:
زن می تواند با درایت ،برنامه ریزی و ایجاد یک محیط
امن و آرام زمینه رشد سایر اعضا را فراهم کند به شرط
آنکهازخودباوریواعتمادبهنفسکافیبرخوردارباشد
یعنی نخست خود را باور کند و به قدرت ها و توانمندی
های خود ایمان داشته و آنها را شناسایی کرده باشد تا
بتواند به خوبی و زمان مناسب از آن استفاده کند.
این روانشناس بالینی و فعال حوزه زنان با تاکید
بر اینکه منظور اعتماد به نفس کاذب نیست بلکه
خودبینی و خودباوری صحیح بر اساس توانمندی
ها مدنظر است ،خاطرنشان کرد :زن ها از نظر
شخصیتی ،ویژگی های خاص خود اعم از انجام دادن
چند کار همزمان ،داشتن حافظه خوب ،توان مقابله و
تحمل استرس بیش از مردان را دارند که با توجه به این
ویژگی های شخصیتی ،در صورتی که به اهمیت نقش
خود در خانواده واقف شوند می توانند این جایگاه را
برای خود بسازند و تصویب کنند.
بحران هویت و نبود اعتماد به نفس در زنان از
کجا ناشی می شود؟

بهرامنی با بیان خانواده به عنوان یکی از اصلی ترین
ارکان جامعه شامل زن ،مرد و وابستگانی است که هر
یک نقش و وظیفه خاص خود را بر عهده دارند ،اظهار
داشت :به باور ساده می توان گفت خانواده مانند یک
خودرو است که اگر تک تک اجزای آن درست عمل
کنند این مجموعه خوب عمل می کند.
وی موتور محرکه این خودرو را مادر عنوان کرد و در
پاسخ به این پرسش که چرا اندک زنانی به جایگاه
توانمندی و خودباوری می رسند ،گفت :در طول
تاریخ ،دیدگاه های فرهنگی ،سنتی و اعتقادی حاکم
باعث شده که زنان خیلی پویا و فعال نمایش داده
نشوند به گونه ای که حتی صدا زدن یک زن با نام پسر
بزرگ او صورت می گرفت یعنی هویت او را گرفته بودند.
صد البته با این اوصاف ،یک زن هیچگاه نمیتوانسته
نقش و جایگاه خود را ایفا کند.
به باور این روانشناس ،نداشتن شناخت نسبت
به توانایی خود از دیگر دست اندازهای رسیدن به
خودباوری در میان زنان است که سرچشمه این خالء
از خانواده ناشی می شود یعنی زمینه ها و بسترهای
تربیتی که خانواده باید برای این دختر ایجاد کند تا به
خودآگاهی برسد ،فراهم نشده است.
بهرامنی توضیح داد :در خانواده ای که تفاوت های
فاحش میان فرزند دختر و پسر قائل می شود و دختر
را از امتیازهایی که به پسر می دهد محروم می کند،
دختر نسبت به خودباوری و کشف توانمندی های
خود دور می ماند که متاسفانه این تاثیر تربیتی خود
را در بزرگسالی نشان می دهد .به این معنا که دختر
همانطور که در خانواده پدری جایگاه خوبی برای خود
قائل نمی شوند وقتی وارد خانواده همسر هم می شود
این جایگاه را برای خود قائل نمی شود زیرا یاد نگرفته
چکار کند یا چه بخواهد.
وی با تاکید بر اینکه با تعلیم و تربیت و آگاهی رسانی
از بافت خانواده ها و جامعه می توان دختر را از دوران
کودکی با ویژگی های خود آشنا و زمینه رشد او را فراهم
کرد ،تصریح کرد :وقتی جامعه حیطه و توانمندی الزم

رابرایاعضافراهمکندیعنیجایگاههاراطبقهبندییا
فیلتر نکند تا هر کس در هر جنسیتی که هست بتواند
به جایگاه واقعی خود دست یابد زنان آن جامعه هم می
توانند رشد و پیشرفت خوبی داشته باشد.
چرا زنان خود را در راه خانواده فراموش می
کنند؟
بهرامنی در توضیح این پرسش که چرا زنان خود را در
راه وقف خانواده فراموش می کنند ،گفت :گاه شرایط
به گونه ای چیده می شود که زن در خانواده و با توجه
به موقعیتی که برای او فراهم می شود اجازه رشد پیدا
نمی کند یعنی به یک باور فکری می رسد که زن خوب
زنی است که باید اول به دیگران رسیدگی کند سپس به
خود .به عنوان مثال وقتی غذا در سفر آورده می شود،
حتما اول باید برای سایر اعضای خانواده باشد.
وی ادامه داد :در واقع محیط و آموزش هایی که ارائه
می شود باعث تعالی فرد و رسیدن به جایگاه واقعی
خود می شود .آموزش هایی که باید بخش عمده آن
در خانواده دموکراتیک ارائه شود یعنی فرای جنسیت
به افراد نگاه ،خدمات و محبت بدون شرط ارائه شود.
به گفته این روانشناس ،فرزندان این خانواده ،همواره
احساس آرامش و امنیت می کند و بسته به توانمندی
که دارند امتیاز دریافت می کنند .بخشی دیگر از
آموزش و فرهنگ سازی هم از طریق صداوسیما و
رسانه ارائه می شود؛ با برنامه سازی ها و دادن نقش
و جایگاه مناسبی که می تواند برای یک زن در نظر
گرفت.
بهرامنی ،بهره گیری از فضای مجازی را گزینه دیگر
ارائه آموزش به خانواده ها و زنان دانست و گفت:
الگوآفرینی و برجسته سازی زنان موفق در جامعه هم
از دیگر راهکارهای فرهنگ سازی و آشنایی زنان به
توانمندی های خود است .این برجسته سازی زنان
موفق با پخش اخبار و لحظه های پیروزی ماندگار آنان
در فضای رسانه امکان پذیر است نه اینکه موفقیت های
بانوان در عرصه های سیاسی ،ورزشی و اجتماعی را
صرفا در تیترهای خبر و بدون تصویر ببینیم.

شهردار قنوات قم:

زیرساختهایافزایشجمعیتدرشهر
قنواتتکمیلشود

شهردارشهرقنواتقمبابیاناینکهزیرساختهایافزایشجمعیتدراینشهر
باید تکمیل شود ،گفت :هزینه سرریز جمعیت به قنوات فقط بر روی دوش مردم
این شهر است و تاکنون شاهد حمایتهای الزم برای تامین و تکمیل زیرساخت
های مورد نیاز نبودهایم.
رضا شکاری افزود :از مسئوالن استان درخواست داریم بخاطر سرریز جمعیتی
قم به شهر قنوات نسبت به تکمیل زیرساخت های اولیه این شهر مساعدت
بیشتریداشتهباشند.
شهردار شهر قنوات قم ادامه داد :مجموعه مدیریت شهری قنوات با افزایش
به یکباره جمعیت با نوعی غافلگیری روبه رو شده و بخاطر افزایش هزینههای
زندگی در هسته مرکزی شهر ،تمایل مردم برای سکونت در شهر قنوات طی
سالهای اخیر به صورت فزاینده ای بیشتر شدهاست.
وی با اشاره به معضل ساخت و سازهای غیراصولی در این شهر ،عنوان کرد :با
مصوبه شورای شهر قنوات از افراد محروم در احداث ساختمان به شروط رعایت
اصول ایمنی هزینهای برای صدور پروانه دریافت نخواهد شد.
شکاری اظهار داشت :شهرداری قنوات سال  ۹۸از نظر عملکردی باالترین
امتیاز را در بین شهرهای تابع استان کسب کردهاست.
شهردار شهر قنوات قم اقدامات نرم افزاری را افق سال آینده این شهر دانست و
گفت ،اولویت اول شهرداری قنوات در سال ۱۴۰۰با طرحهای مطالعاتی و دانش
محور در برنامه ریزیهای شهری و اجرای طرحهای عمرانی خواهد بود.
وی عنوان کرد :مدیریت آبهای سطحی یکی از اقدامات موفق شهرداری
قنوات طی یک سال گذشته بوده و به صورتی که در بارندگیهای سال جاری
حتی شاهد یک مورد آب گرفتگی در معابر و خیابانهای این شهر نبودیم و تمام
آبهای سطحی به قناتهای قدیمی و سفرههای زیرزمینی هدایت شدند.
شکاری تعریض و آزادسازی بخشی از بلوار ولی عصر(عج) را اقدام مهم
شهرداری قنوات طی ماههای اخیر دانست و عنوان کرد :آزادسازی این بلوار یک
مطالبه  ۲۰ساله در بین مردم این شهر بود که با آزادسازی بخشی از پالک های
مجاور عرض این بلوار از  ۱۵متر به  ۳۰متر افزایش پیدا کرده است.
شهردار شهر قنوات قم ادامه داد :در سالجاری  ۶،میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان
برای آزادسازی و خرید پالک های مجاور این بلوار هزینه شدهاست و حدود ۲هزار
و  ۱۲۰متر زمین از مالکان خریداری و به راه دسترسی تبدیل شدهاست.
شکاری افزود :آماده سازی معابر فرعی قنوات به خاطر افزایش به یکباره
جمعیت ،اجرای ۶۰هزار متر مکعب عملیات خاک ریزی ۸،هزار متر مربع جدول
گذاری در معابر فرعی ،توزیع  ۳۶هزار و  ۵۰۰تن اسفالت و عملیات زیرسازی و
احداث  ۲۳هزار متر بوستان جدید از اقدامات شهرداری قنوات از ابتدای سال
جاریبودهاست.
به گفته وی ،فاز دوم بوستان جوان به مساحت  ۶۰۰متر مربع به زودی وارد
عملیات عمرانی میشود که خرید و تملک زمین فاز دوم این بوستان حدود یک
میلیاردو ۲۰۰میلیونتومانهزینهبرجایگذاشتهاست.
شهردار شهر قنوات قم ادامه داد :با مشارکت مردم این شهر و برای بهبود
وضعیت پیاده راهها  ۵هزار متر مربع موزاییک رایگان در اختیار مردم قنوات قرار
گرفته است .وی یادآور شد :بودجه شهرداری قنوات درسال جاری شاهد تحقق
۲۵۰درصدی بودهاست امسال به همان اندازه که این شهر درآمد داشته پروژه
عمرانیدرآنبهاجرادرآمدهاستو میانگیناجرای پروژههایعمرانی،فرهنگی،
تفریحی و غیره در این شهر باالتر از سایر شهرهای تابع می باشد.
شهردارشهرقنواتقمبیانکرد:نمایشگاهفرهنگیشمیمبهشتازچهارشنبه
هفته قبل برپا و تا روز  ۱۳رجب در بوستان شهدای گمنام این شهر ادامه دارد
و محصوالت فرهنگی و تولیدات بانوان کارآفرین و اقدامات فرهنگی شهرداری
قنوات در آن در معرض بازدید مردم قرار گرفته است.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان قم خبرداد:

کاهش32درصدی مراجعه به مراکز
درمانیتامیناجتماعی

مدیر درمان تامین اجتماعی قم گفت :مراجعه به مراکز ملکی تامین اجتماعی
این استان از جمله بیمارستان امام رضا(ع) با توجه به شیوع کرونا و از ابتدای سال
جاری تا پایان آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۳۲ ،درصد کاهش یافته
است.
داود علیمحمدی افزود :در  ۹ماه سال جاری میزان بستریها در بیمارستان
امام رضا(ع) بال غ بر  ۶هزار و  ۱۸۹مورد بوده که نسبت به سال گذشته  ۳۰درصد
کاهش نشان میدهد .وی خاطرنشان کرد :در همین مدت میزان بستریها در
مراکز طرف قرارداد بالغبر  ۳۴هزار و  ۸۰۹مورد بوده که نسبت به سال گذشته ۲۸
درصد کاهش یافته است .وی با بیان اینکه در سال  ۹۸هزینه انجام شده بابت
درمان بیمهشدگان بالغبر  ۴۱۷میلیارد تومان بوده ،اضافه کرد :با وجود کاهش
در مراجعات سال  ،۹۹اما به دلیل افزایش نرخ تورم در کشور ،افزایش قیمت
داروها ،لوازم مصرفی ،سایر هزینهها و ارائه خدمات به بیماران مبتالبه کووید ،۱۹
میزان اعتبار تخصیصیافته بابت درمان بیمهشدگان کاهش نداشته و بالغبر۴۴۹
میلیاردتومانبودهاست.علیمحمدیبیانکرد:دراسفندماهپارسالکهنخستین
آزمایش کرونا در قم صورت گرفت  ،بیمارستان امام رضا(ع) اولین بیمارستان
تامین اجتماعی کشور بود که بیماران مبتال به این ویروس را پذیرش کرد و سومین
بیمارستانکشوربودکهصددرصدتختهایشکامالاختصاصبهبیمارانکرونایی
یافت .وی اضافه کرد :تا  ۱۷فروردینماه امسال ،فقط بیماران مبتال به کرونا در
بیمارستان امام رضا(ع) پذیرش شدند و از نظر تعداد پذیرش و بستری در دنیا جزو
پیشگامانبودیم.ویادامهداد:ازاولاسفندماهپارسالتانیمهفروردینماهامسال
پنج هزار بیمار مبتالبه ویروس کرونا در بیمارستان امام رضا(ع) پذیرش و ۵۰۰نفر
بستری شدند که از این تعداد حدود  ۵۰نفر جان باختند .به گفته مدیر درمان
تامین اجتماعی قم ،میزان مرگومیر نسبت به تعداد بستریها در این بیمارستان
حدود  ۱۴درصد و نسبت به مراجعهکنندگان حدود  ۲.۵درصد بود .وی بیان کرد:
از مهرماه تا دیماه امسال که بیمارستان امام رضا(ع) به پذیرش بیماران مبتالبه
کرونا اقدام کرد ،هفت هزار نفر به این بیمارستان مراجعه کردند و بیش از  ۷۰نفر
جان خود را از دست دادند .وی افزود :از سال گذشته تاکنون نیز ۱۳۱نفر از
کارکنان بیمارستان امام رضا(ع) به ویروس کرونا مبتال شدهاند .مدیریت درمان قم
با ۸۴۲مرکز تشخیصی درمانی مستقل و وابسته در سطح استان قم قرارداد دارد؛
مراکز ملکی تامین اجتماعی در قم شامل سه مرکز درمانی سرپایی پلیکلینیک
بوعلی،پلیکلینیک ۲۲بهمن،دیکلینیکدکترغرضیویکمرکزبستریملکی
شاملبیمارستانامامرضا(ع)میباشد.
دادستان عمومی و انقالب قم خبرداد:

اختصاص کارگروه ویژه برای وصول
مطالباتمالباختگانرضوان

دادستان عمومی و انقالب قم از تعیین شعبه اجرای احکام برای رسیدگی
به پرونده رضوان خبر داد و گفت :یک گروه خبره و کارشناس از بهترین
قضات و کارکنان اداری دادسرای استان تعیین شده تا در خصوص مشکالت
و پیچیدگیهای این پرونده و نحوه وصول مطالبات شکات به طور مستمر و
کارشناسانه اقدام کنند .حجتاالسالموالمسلمین حسن غریب دیروز در جمع
ً
مالباختگان پروژه رضوان با بیان اینکه وظیفه ما پاسخگویی به مردم است و قطعا
در این امر صادقانه پاسخگوی مردم خواهیم بود ،اظهار کرد :در ابتدا باید شکات
و میزان مبالغ واریزی آنها در سالهای مختلف با جزئیات کامل خرید و فروش
فیشها ،شناسایی و لیست شوند .وی اضافه کرد :پس از آن در مرحله شناسایی
کامل اموال و فروش آن سعی داریم با رعایت قانون و جلب همکاری نهادهای
مربوطه با باال بردن ارزش افزوده اموال متهم و در کمترین زمان ممکن از طریق
مزایده اموال را به فروش برسانیم.

اقتصادی5

 شماره 5222ت و سوم 
دوشنبه -چهارم بهمن ماه  -1399سال بیس 

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

توصیهای به سهامداران برای جلوگیری از زیان سنگین در زمان ریزش بورس
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ریسکهای پیش روی بازار سرمایه
توصیه کرد :پیشنهاد ما به سهامداران این است که  ۵۰درصد از پرتفوی خود را
سهم و  ۵۰درصد دیگر را به اوراق با درآمد ثابت اختصاص دهند تا در صورتی که
بازار ریزش کرد سهامداران متحمل ضرر و زیان سنگین نشوند.
پیمان حدادی به روند معامالت بورس در بهمن ماه اشاره کرد و افزود :در ماه
گذشته چند اقدام از سوی سازمان بورس برای بهبود وضعیت بازار در پیش
گرفته شد ،مهمترین آن بحث انتشار  EPSشرکت های تولیدی بود تا از این
طریق اقدام به پیش بینی سود سال  ۹۹شرکت ها کنند.
وی دومین اقدام را مربوط به نامتقارن کردن دامنه نوسان دانست و گفت :با
توجه به تالش مسووالن حاضر در سازمان بورس برای کاهش نوسان در بازار اما
تا پایان بهمن ماه هیچ یک از دو اقدام ،کمک چندانی را نتوانست برای بهبود
وضعیت بازار انجام دهد.
حدادی خاطرنشان کرد :انتشار  EPSشرکت های تولیدی باعث شد تا بازار
متوجه شود که بخشی از سهام شرکتها نسبت به سودهایی که پیشبینی شده،
ارزشمند است و اقدام دوم ،تغییر دامنه نوسان به مثبت  ۶و منفی بود که این
دو تغییر داده شده تا حدودی مانع از فروش های هیجانی در بازار شدند اما
با توجه به مناسب بودن اتخاذ چنین تصمیم هایی ،هیچ یک از آنها نتوانست
کمک چندانی به بازار کند .به گفته این کارشناس بازار سرمایه ،شاخص بورس
در بهمن ماه در محدوده یک میلیون و  ۱۰۰هزار واحد تا یک میلیون و  ۲۵۰هزار
واحد در نوسان بود .وی با بیان اینکه یکی از مهمترین عواملی که باعث ایجاد
نوسان در معامالت بورس شد ،تغییر قیمت ارز بود ،افزود :در این ماه قیمت دالر
از  ۲۶هزار تومان تا  ۲۰هزار تومان کاهش پیدا کرد و دوباره در مدار رشد قرار
گرفت و دوباره قیمت آن تا  ۲۶هزار تومان افزایش یافت.
حدادی خاطرنشان کرد :تناقض بین قیمت ارز با بازار سهام این بود که با
کاهش قیمت ارز تا  ۲۰هزار تومان ،روند بازار نزولی و قیمت سهام با کاهش
همراه شد اما با افزایش نرخ ارز ،قیمت سهام رشد چندانی را تجربه نکرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت :یکی از موضوعاتی که تا حدودی برای بازار
روشن بود و باعث شد تا برای سرمایه گذاران دلیل قانع کننده ای جهت خرید به
وجود نیاید مشخص شدن این موضوع بود که آمریکا و ایران به این زودی ها به
سمت برجام پیش نمی روند .حدادی تاکید کرد :موضوع دیگری که در بهمن
ماه به بازار لطمه زد ،مباحث مربوط به بودجه سال  ۱۴۰۰و مذاکرات انجام شده

بین مجلس و دولت بود .این کارشناس بازار سرمایه گفت :الیحه بودجه در زمینه
تامین مالی دولت از بازار سرمایه به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بازار سرمایه
تاثیرگذار خواهد بود ،در کنار آن بحث درآمد و هزینههایی که به برخی از صنایع
تحمیل می شود به صورت غیر مستقیم بر بازار سرمایه تاثیر می گذارد.
وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ بهره بانکی به ضرر بازار سهام خواهد بود،
اظهار داشت :نکته دیگر که در بهمن ماه بر روند بازار تاثیر گذار بود ،منتفی شدن
افزایش نرخ بهره بانکی بود ،بسیاری از فعاالن بازار انتظار داشتند تا این موضوع
کمک کننده به معامالت بازار باشد اما تاثیری بر روند معامالت بازار نداشت و
نتوانست زمینه ورود نقدینگی بیشتر به بازار را فراهم کند.
به گفته حدادی ،نرخ بهره بین بانکی از محدود  ۲۰درصد به  ۱۸درصد کاهش

پیدا کرد اما باز هم این موضوع کمکی به روند معامالت بورس نکرد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت :افزایش قیمت های جهانی مانند
نفت ،کامودیتی ها و فلزات پایه باعث می شود تا ارزندگی برخی از صنایع
بیشتر از قبل شود و چشم انداز سودآوری آن ها برای سال  ۱۴۰۰بهبود یابد اما
همچنان این عامل بنیادی کمکی به بازار نکرد.
وی خاطرنشان کرد :ممکن است همه این عوامل بنیادی که در بهمن ماه
رخ داد اما زمینه روند صعودی بازار را فراهم نکرد ،بتواند در اسفند ماه بر مسیر
معامالت بازار تاثیر بگذارد تا از این طریق آخرین ماه از سال  ۹۹را که سالی پر
فراز و نشیب برای بازار سرمایه است با بازدهی معقول به پایان برسد.
حدادی ادامه داد :شرکت های کوچک و بزرگ در ماه گذشته با بازدهی و روند
یکسانی همراه بودند زیرا شاخص کل و شاخص هم وزن ،بازدهی نزدیک به
یکدیگر را ثبت کردند و نمی توان اعالم کرد بازار به سمت گروه خاصی در بهمن
ماه پیش رفت .وی روند معامالت بورس در اسفند ماه را پیش بینی کرد و گفت:
تاثیر برخی از عوامل در بازار مانند دامنه نامتقارن در کنار دیگر عوامل می تواند
در اسفند ماه تاثیر مثبت در بازار داشته باشد اما سهامداران نباید در انتظار روند
صعودی پرشتاب شاخص بورس باشند بلکه در کل می توان اعالم کرد که برآیند
بازار سرمایه در اسفند ماه مثبت خواهد بود.
حدادی با اشاره به اینکه نقدینگی موجود در بازار سرمایه بین صنایع کوچک
و بزرگ چرخش خواهد داشت ،افزود :احتمال اینکه در روزهای آخر اسفند به
دلیل تسویه اعتبارات تا حدودی قسمت عرضه در بازار افزایش پیدا کند ،وجود
دارد ،در ماه های پایانی سال حقوقی ها چندان خریدار در بازار نخواهند بود و
حتی اقدام به فروش سهم هایی می کنند که در سود هستند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت :با توجه به اینکه از آخرین روز معامالتی سال
جاری که  ۲۷اسفند ماه است تا اولین روز کاری سال آینده ،بازار سهام  ۱۰روز
متوالی تعطیل است به همین دلیل پیش بینی می شود در هفته پایانی اسفند
بر وزن فروش بازار اضافه شود اما بازار در سه هفته ابتدایی اسفند ،متعادل و به
سمت مثبت خواهد بود .وی به سهامداران توصیه کرد و اظهار داشت :پیشنهاد
ما به سهامداران این است که  ۵۰درصد از پرتفوی خود را سهم و  ۵۰درصد دیگر
را به سمت خرید اوراق با درآمد ثابت پیش ببرند؛ بنابراین بهتر است فقط در ۵۰
درصد از سهام خود ریسک کنند تا در صورتی که بازار ریزش کرد سهامداران
متحمل ضرر و زیان سنگین نشوند.

عضومجمعتشخیصمصلحتنظام:

حمایت اساسی از صنایع کشور در پساتحریم دنبال میشود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :در
پساتحریم ،حمایت اصولی و اساسی از صنایع کشور
دنبال میشود و برندهای خارجی امکان اینکه به راحتی
به بازار کشور بازگردند را ندارند.
«علیآقامحمدی»دررویدادارائهنیازمندیهایفناورانه
صنعت لوازمخانگی افزود :پراکندگی فعالیتها در حوزه
علم و فناوری سبب میشود تا مقیاس برای تولید ملی
شکل نگرفته و حرکت بر مبنای اصولی نباشد.
به گفته وی ،تاکنون  ۲۵زنجیره در صنایع و بخشهای
مختلف تعریف شده و بانک مرکزی نیز برای نخستین بار
دایره تامین مالی زنجیرهها را در مجموعه خود ایجاد کرد و
به تامین اعتبار ریالی و ارزی در این راستا میپردازد.
آقامحمدی با اشاره به اقدامهای وزارت صنعت در
اولویتبندی زنجیرهها ،خاطرنشانکرد :نخستین اقدام
در این زمینه در صنعت خودرو و با طرح افزایش ۵۰
درصدیتولیدخودروهمراهباارائهمحصوالتجدیدشکل
گرفت،همچنیندرخصوصخودروهایبرقیتصمیمات
مبناییاتخاذشد.
وی بیانداشت :در صنعت پوشاک نیز به زودی شهرک

پوشاک کلنگزنی خواهد شد و کار بزرگی در این زمینه در
کشورشکلخواهدگرفت.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ،زنجیره طال،
جواهر و سنگهای قیمتی را دیگر زنجیره شکل گرفته در
این راستا توصیف کرد که سند توسعه آن نیز توسط فعاالن
همین صنعت نگاشته شد ،همچنین در صنایع غذایی
زنجیره مزرعه تا صادرات شکل گرفته و جلسات مربوطه با
حضور مسووالن در حال برگزاری است.
وی با اشاره به تشکیل زنجیره لوازمخانگی ،یادآور شد:
البته بخشهایی از این زنجیره با برخی دیگر از زنجیرهها
مشترکیابههممرتبطاست،بهعنوانمثالماشینسازی
در برخی رشتهفعالیتها پیشرفت خوبی داشته است و
باید تجارب آنها به اشتراک گذاشته شود.
آقامحمدی تاکید کرد  :در موضوع زنجیرهسازی باید
مباحثی همچون ساخت قطعات استاندارد و استفاده از
همه شرکتهای بزرگ و کوچک را در دستور کار قرار دهیم
وبایدپلتفرمهایمشترکشکلبگیرد.
وی ،به بزرگنماییهای انجام شده در زمینه ساخت
المپ تلویزیون انتقاد کرد و گفت :وابستگی بیش از

 ۶۰درصدی در حوزه ساخت تلویزیون و ابراز ناتوانی در
داخلیسازی آن معنی ندارد ،زیرا برخی شرکتهای
دانشبنیان در استانهای دورافتاده نیز گامهای خوبی در
این راستا برداشته اند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین بر
لزومساختموتورلوازمخانگیوراهاندازیآزمایشگاههای
تخصصی تاکید کرد و گفت :دوام و کیفیت باال باید در
چرخه این محصوالت وارد شود و در غیر این صورت در
پساتحریمقابلیتحفظاینصنعتوجودنخواهدداشت.
وی تصریحکرد  :رویکرد نظام ،حفظ و صیانت از صنایع
داخلی در پساتحریم است ،صنایعی کامال رقابتی که از
پایداری الزم نیز برخوردار باشند.
آقامحمدی ادامهداد :باید فناوریهای پایه به صورت
یکپارچه تامین شود تا از صرفه اقتصادی برخوردار باشند
و در این پیوند باید از ظرفیتهای موجود نیروی انسانی،
سولهها ،ماشینآالت ،قطعه سازی و غیره به خوبی
استفاده شده و ظرفیت جدید ایجاد نشود.
وی ،تهیه سند جامع برای صنعت لوازم خانگی را از
الزامها برشمرد ،بهطوری که بتواند بازارهای منطقه را نیز

پوشش دهد؛ امری که با چند محصول محدود و بدون
ارائه خدمات پس از فروش امکانپذیر نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به صنعت غذایی
کشور اشاره کرد که امروز عالوه بر حضور خوب در
کشورهای منطقه ،همسایگان ،حوزه سی .آی .اس و
روسیه ،حتی به بازارهای آفریقا و آمریکای التین چشم
دارد.
وی همچنین بر لزوم ایجاد فروشگاههای بزرگ ارائه
و نمایش لوازم خانگی (همچون کار شمابهی که در
صنعت فرش با ایجاد شهر فرش رقم خورده) بهویژه در
کالنشهرهاتاکید کرد و گفت :ضمن حفظ مکانهایی
همچون خیابان جمهوری ،ری و غیره در عرضه لوازم
خانگی،بایدفروشگاههایبزرگوهمچنینفروشگاههای
مجازینیزشکلبگیرد.
آقامحمدی تصریحکرد  :هرچند در پساتحریم برندهای
خارجی امکان اینکه به راحتی به بازار کشور بازگردند
را ندارند ،در عین حال اما شرکتها و مجموعههایی
میتوانند باقی بمانند که به کاهش قیمتها و ارتقای
کیفیتمبادرتکنند.

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

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های
تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده
اند
-1رأی شماره  139960330002012965مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001936مربوط به خلیل
سهرابی فرزند حجت الله درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 118مترمربع پالک
شماره فرعی از2305/2اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دوقم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
وراث محمد موسی غفاری صفحه 592دفتر(377م الف)9051
 -2رأی شماره  139960330002016359مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000519مربوط به
ابوالفضل ظفری همراه فرزند امامعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
109مترمربع پالک شماره فرعی از2213اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و
خریداری مع الواسطه از سکینه عبادی صفحه 175دفتر(208م الف)9054
-3رأیشماره 139960330002015541مربوطبهپروندهکالسه 1398114430002002582مربوطبهترابعلی
احمدی فرزند علی محمد درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 371/40مترمربع
پالک شماره فرعی از  2103اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع
الواسطه از سیدعلیرضا صفوی زاده یزدی انتقالی طی سند قطعی شماره  3480مورخ  84/12/16دفترخانه 45قم(م
الف)9055
-4رأی شماره  139960330002017155مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000009مربوط به
معصومه محمدی معقول فرزند عباس درقسمتی از دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت48مترمربع پالک شماره فرعی از 2169/225اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه
عادی و خریداری مع الواسطه از صدری افشاری صفحه  385دفتر (199م الف)9056
-5رأی شماره  139960330002017153مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002583مربوط به
امیرحسین سورانی بزچلوئی فرزند مسلم درقسمتی از چهار دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا
شده به مساحت 48مترمربع پالک شماره فرعی از 2169/225اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از صدری افشاری صفحه  385دفتر (199م الف)9057
-6رأی شماره  139960330002018670مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000837مربوط به
عبداله هفته خانکی فراهانی فرزند امیدعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
145/84مترمربع پالک شماره فرعی از  1825اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی
طی سند قطعی صفحه  36دفتر ( 378م الف)9059
-7رأی شماره 139960330002018543مربوط به پرونده کالسه 1399114430002001272مربوط به جلیل
حبیب زاده خیره مسجدی فرزند محمدعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
56/60مترمربع پالک شماره فرعی از2100/1اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی

و خریداری مع الواسطه از حیدرعلی فتحی پناه صفحه 366دفتر(528م الف)9060

-8رأی شماره 139960330002018202مربوط به پرونده کالسه 1391114430002003799مربوط به فضایل
خدایاری فرزند بابا درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 120مترمربع پالک شماره
فرعی از  1965اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از سید
احمدفاتحی(مالف)9061
-9رأی شماره 139960330002015667مربوط به پرونده کالسه 1397114430002002657مربوط به طاهره
موثقیآالنقفرزندمحمدحسندرقسمتیازششدانگقطعهزمینکهدرآناحداثبناشدهبهمساحت73/60مترمربع
پالک شماره  3فرعی از  1901اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی
شماره  24367مورخ  96/9/16دفترخانه  70قم(م الف)9062
-10رأی شماره  139960330002018908مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001837مربوط به
مهرداد بیکدلی فرزند محمود درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت50مترمربع پالک
شماره فرعی از 1858/85اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه
از اروجعلی صحرانورد صفحه 152دفتر(239م الف)9063
-11رأی شماره  139960330002017954مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001255مربوط به
سلطانعلیدولیخانیفرزندعلیآقادرقسمتیازششدانگقطعهزمینکهدرآناحداثبناشدهبهمساحت65مترمربع
پالک شماره 70فرعی از  2602اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی
شماره  50155مورخ  57/3/25دفترخانه  3قم(م الف)9064
-12رأی شماره  139960330002018651مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001254مربوط به رضا
باقری ده نو فرزند مهدی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 56مترمربع پالک
شماره فرعی از  2304اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
علی مرادخانی صفحه 587دفتر(440م الف)9065
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر
گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه ی دو
قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به
مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول99/11/18:
تاریخانتشارنوبتدوم99/12/04:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده تشکیلی
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند.
 -1رای شماره  139960330001012029مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001215مربوط به محمدرضا
صادق زاده فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 21/42مترمربع پالک شماره 11093/6اصلی واقع در
قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از حسن یزدی صادره در دفتر  48صفحه
(53م الف )9052
 -2رای شماره 139960330001008626مربوط به پرونده کالسه 1398114430001001376مربوط به مریم جان باز
فریدونی فرزند خلیل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت66/92مترمربع پالک شماره 10473/3اصلی واقع در قم
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از معصومه روحانی (م الف)9053
-3رای شماره  139960330001012193مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001211مربوط به فاطمه
ابراهیمی خاکباز فرزند حبیب الله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت166/55مترمربع پالک شماره 11915اصلی

واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از مصطفی ابراهیمی خاکباز صادره
در دفتر الکترونیکی(139920330001007871م الف)9058
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با
توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته
باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را
اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی
آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نخواهدبود
تاریخ انتشار نوبت اول99/11/18:
تاریخ انتشارنوبت دوم99/12/04:
داود فهیمی نیک -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت:

وزارت صمت هیچ بخشنامهای برای
فروش روغن با کارت ملی ندارد

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت اظهار داشت :فعال فقط برای برخی
از کاالهایی مانند لوازم خانگی ،الستیکهای سبک و سنگین و کاالهای سرمایهای
و مصرفی پردوام که لیست آنها به انجمنها و اتحادیهها اطالعرسانی شده است؛
برای شفاف شدن زنجیره کد ملی فرد را میگیرند اما این کار برای کاالهای اساسی و
مصرفیمانندروغنانجامنمیگیرد
کزاده در گفتوگویی در مورد فروش روغن در برخی از واحدهای فروش
صدیف بی 
با کارت ملی اظهار کرد :ما این موضوع را که روغن و دیگر کاالهای اساسی با کارت
ملی توزیع شود را تایید نمیکنیم ولی در بعضی فروشگاهها مصرفکنندگان این
کاالها را به مقدار زیاد میخواهند ،برای اینکه به همه مصرفکنندگان برسد ،ممکن
است فروشنده برای فروش دوباره کارت ملی بگیرد.
وی افزود :این مورد تایید ما نیست و وزارت صمت دستورالعمل یا بخشنامهای
ندارد که برای مثال توزیع روغن نباتی با کارت ملی انجام شود .شاید سلیقه برخی از
فروشگاههای زنجیرهای یا واحدهای توزیعکننده به این صورت باشد.
وی افزود :اگر مصرفکنندهای به فروشگاه مراجعه کرد و فروشگاه روغن داشت؛
در حد خرده فروشی و مصرف خریدار از فروش خودداری کند ،امتناع از عرضه تلقی
شده و تخلف صنفی انجام داده است و اگر این موضوع به  124اطالع داده شود
رسیدگی میشود .ولی اگر یک مصرفکننده به فروشگاه مراجعه کرده و برای مثال
 2یا 3کارتون روغن درخواست کرد ،دیگر خرده فروشی نیست و فروشنده برای اینکه
پاسخگوی نیاز دیگر مصرفکنندگان باشد ،از فروش این مقدار خودداری کند .در
اینصورتعملفروشندهتخلفمحسوبنمیشود.مدیرکلدفترخدماتبازرگانی
وزارت صمت همچنین تصریح کرد  :درخواست کارت ملی نیز خالف ضوابط توزیع
است و فروشندگان حق درخواست کارت ملی را ندارند .فعال فقط برای برخی از
کاالهایی مانند لوازم خانگی ،الستیکهای سبک و سنگین و کاالهای سرمایهای
و مصرفی پردوام که لیست آنها به انجمنها و اتحادیهها اطالعرسانی شده است؛
برای شفاف شدن زنجیره کد ملی فرد را میگیرند اما این کار برای کاالهای اساسی
و مصرفی مانند روغن انجام نمیگیرد و بخشنامهای دال بر اینکه در سطح خرده
فروشی از افراد اطالعات خواسته شود نداریم .در صورت بروز چنین تخلفی با 124
تماسبگیرندوباآنهامطابقباقانوننظامصنفیوقانونتعزیراتحکومتیبهمراجع
رسیدگی ارجاع داده میشود.وی در پاسخبهسوالی در موردوضعیت تامین کاالهای
اساسیگفت:مشکلازاینلحاظکهمصرفکنندگاننتوانندبیشازمقدارنیازخود
کاال تهیه کنند شاید در برخی از نقاط کشور وجود داشته باشد اما یک کارگروه ویژه
به نام «کمیته اقدام ویژه» در دفتر تنظیم بازار تشکیل شده که با اعالم هر کمبودی
به ویژه در مورد روغن سریعا واکنش داده میشود و با کارخانههایی که به عنوان
تامین کننده آن استان تعیین شدهاند تماس میگیرند تا آن کمبود تامین شود .این
کمیتهبرایاستانهابراساسپراکندگیواحدهایتولیدیبرنامهریزیکردند،درهر
ی صورت میگیرد که
استان بر اساس بازخوردی که به مرکز داده میشود هماهنگ 
برای پاسخگویی به موقع ،کاال اعزام شود .بیک زاده در مورد ثبت سفارش کاالهای
اساسی بیان کرد  :ثبت سفارش واردات کاالهای اساسی از جمله نهادههای دامی،
روغن خام و دانههای روغنی طبق روال انجام میشود و فرآیند تامین قطع نشده
است .اینکه گفته میشود ارز  4200تومانی قطع خواهد شد درست نیست و در
بودجه پیشبینی شده است .برای 6ماهه اول سال آینده برآورد ابتدایی این است که
 6میلیارد دالر برای کاالی اساسی ،دارو و تجهیزات ارز 4200تومانی اختصاص یابد.
فرآیند ثبت سفارش و واردات این کاالها از االن شروع شده که در بازه زمانی حتما
نسبت به تامین آن اقدام میشود .فعال از این  6میلیارد دالر 4.5 ،میلیارد دالر برای
کاالهای اساسی یعنی نهادههای دامی ،دانه روغنی و روغن خام و  1.5میلیارد دالر
نیز برای دارو و تجهیزات برنامهریزی شده است.
بازار خودرو دیگر برای دالالن جذاب نیست؛

رکود کامل بازار خودروهای
خارجی و رونق اندک داخلیها

بررسی ها از بازار خودروی امروز پایتخت حاکی از آن است که با وجود افزایش اندک
قیمت خودرو در هفته گذشته ناشی از رشد نرخ دالر ،بازار خودروهای داخلی اندکی
رونق گرفته اما خودروهای خارجی همچنان بدون خریدار است.
کارشناسان معتقدند بازار خودرو از رکود مطلق ماههای گذشته خارج شده و
مصرفکنندگان واقعی که قصد خرید خودرو دارند به تدریج در بازار حاضر میشوند،
اما این روزها بازار برای دالالن جذابیت گذشته را ندارد.
«نعمتاللهکاشانینسب»نایبرئیساتحادیهنمایشگاهدارانخودرویپایتختدر
اینزمینهگفت:هفتهگذشتهناشیازافزایشنرخدالر،قیمتهادردستهداخلیها
و مونتاژیها اندکی افزایش داشت ،اما پس از آن بازار متعادل بوده و قیمتها در
همان حد باقی مانده است .وی معتقد است این روزها بازار برای دالالن و واسطهها
دیگر جذاب نیست ،زیرا بعید است قیمتها بیش از این افزایش یابد .کاشانینسب،
در عین حال به نزدیک شدن به ایام پایانی سال اشاره کرد و افزود :اگر دالالن باز هم
بخواهند به امید افزایش بیشتر قیمتها از فروش دست نگه دارند وارد سال ۱۴۰۰
شده و آنگاه باید خودروهای خود را به عنوان یک مدل پایینتر و با افت بیشتر قیمت
به فروش برسانند .وی تاکید کرد :بهطور قطع تا پایان سال دیگر افزایش قیمتی رخ
نخواهد داد ،اما اینکه کاهش قیمت اتفاق بیفتد بستگی به اوضاع و احوال سیاسی
کشور و بین الملل و بهویژه نرخ ارز دارد .وی یادآور شد :هفته گذشته با وجود افزایش
نرخ دالر ،اما قیمت خودروهای خارجی ثابت و همچنان بدون خریدار مانده است.
به گزارش ایرنا ،امروز در گروه سایپا هر دستگاه پراید  ۱۳۱حدود  ۱۰۸میلیون
تومان ،پراید  ۱۱۱نزدیک به  ۱۳۰میلیون تومان و وانت پراید  ۱۲۰میلیون تومان
قیمت خورد .در این گروه تیبا صندوقدار  ۱۱۹میلیون تومان ،تیبا  ۲هاچ بک ۱۳۰
میلیون تومان ،ساینا  ۱۲۹میلیون تومان ،کوییک معمولی  ۱۳۶میلیون تومان و
کوییک .آر (دو رنگ) ۱۵۱میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
در گروه ایران خودرو ،هر دستگاه پژو  ۴۰۵جی .ال .ایکس  ۱۸۰میلیون تومان،
پژو  ۴۰۵اس .ال .ایکس  ۲۰۱میلیون تومان ،سمند ال ایکس  ۱۷۸میلیون تومان،
پژو  ۲۰۶تیپ  ۲حدود  ۱۹۰میلیون تومان ،پژو  ۲۰۵تیپ ۵نزدیک به  ۲۶۶میلیون
تومان ،پژو  ۲۰۶صندوقدار بین  ۲۵۰تا  ۲۶۰میلیون تومان ،پژو پارس ال .ایکس
 ۲۴۷میلیون تومان ،پژو پارس اتوماتیک  ۳۰۰میلیون تومان ،پژو  ۲۰۷دندهای ۲۶۸
میلیون تومان ،پژو  ۲۰۷اتوماتیک  ۳۹۸میلیون تومان ،دنا معمولی  ۲۶۶میلیون
تومان و دنا پالس اتوماتیک توربو شارژ ۴۲۸میلیون تومان قیمتگذاری شدند.
در دسته مونتاژیها نیزهر دستگاه جک اس  ۵کرمان موتور  ۶۳۰میلیون تومان،
هایما اس  ۷ایران خودرو  ۶۷۰میلیون تومان و پژو  ۲۰۰۸ایرانخودرو حدود ۸۵۰
میلیون تومان در بازار قیمت دارند.
وزیرصمت:

 ۵تا  ۶هزار معدن به سرمایهگذاران
واگذار میشود

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :با آزادسازی معادن تا پایان سال جاری ،بین ۵
تا  ۶هزار معدن به سرمایهگذاران واگذار می شود.
علیرضارزمحسینیروزیکشنبهدرمراسمکلنگزنیمرکزجامعسالمتروستایی
سبزدشت شهرستان بافق یزد افزود :فعال سازی معادن عالوه بر ایجاد اشتغال،
موجبرونقاقتصادیمناطقمیشود.
وی با اشاره به اینکه به برکت انقالب اسالمی در بسیاری از روستاها آب و برق و گاز
و تلفن و سایر زیرساختهای ارتباطی وجود دارد اما مردم به دلیل نداشتن شغل به
شهرها مهاجرت می کنند ،افزود :با احیای یک معدن متروکه ،اولین اتفاق ،ایجاد
شغل برای اهالی روستا است و معتقدیم باید به دنبال ایجاد کسب و کار در روستاها و
شهرهایدورافتادهباشیمتامهاجرتشکلمعکوسپیداکند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت عنوان کرد :بافق و بهاباد منطقه معدن خیز است و
با اکتشاف ،استخراج و تولید می توان در روستاها اشتغال ایجاد کرد .رزم حسینی
با بیان اینکه  ۴۰درصد اقتصاد کشور توسط وزارت صمت اداره می شود ،افزود :در
حوزه صنایع ،معادن ،تجارت و بازار ،برنامه هایی برای رشد اقتصادی داریم.
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یککارشناسفوتبال:

مربیاندرایراننقشیدربردوباختندارند

امروزه در فوتبال مدرن با سیستمهای مختلفی روبرو هستیم که مربیان برای پیشبرد
تیم خود و رسیدن به اهداف از آن استفاده میکنند .متداولترین سیستم در فوتبال
امروزه سیستم ۴-۲-۳-۱است که به دلیل قرارگیری بازیکنان در نقاط مختلف زمین،
ابتکارعملبیشتریبهمربیانمیدهد.
بسیاریازتیمهایحاضردرلیگبرتربااینسیستمبازیمیکنندویامقابلتیمهایی
که با این سیستم بازی میکنند روبرو شدهاند .از طرفی پرسپولیس با این سیستم به
عنوانغیررسمیقهرمانیدرنیمفصلرسید.
پسازانتشارمطلب«انتخابهایاشتباه،پازلناکامیآبیها»شماریازکارشناسانو
مربیانفوتبالدرتماسباایرناپالس،نظراتکارشناسیخودرابیانکردند.
مسعوداقبالیپیشازصحبتدرموردتغییرسیستمآبیهادردیدارهاینیمفصلاول
به ایرناپالس گفت« :در همه تیمهای حاضر در ایران مربیان نقش زیادی در برد و باخت
ش و اطالعات آنها که بسنده شده به همان کالس
ندارند! دلیل آن برمیگردد به دان 
مربیگری۲۰روزهایکهیکباردرآنشرکتکردهاند.یعنیهیچگونهشناختیازکیفیتو
تواناییهایبازیکنانخوددرپستهایمختلفندارند.یعنینمیدانندیکمدافعوسط
ویایکمهاجمبایدچهویژگیهاییداشتهباشند.
شما باید براساس قابلیتهای بازیکنان خود سیستم تعیین کنید .وقتی میگویید
سیستم،۴-۲-۳-۱یعنیدوهافبکدفاعیکهانتخابمیکنید،بایدقابلیتتدافعیو
لوخنثیکردنحمالت
تهاجمیآنرابدانید.ازبینایندو،اغلبیکنفربیشتررویتک 
حریفودیگریرویپخشتوپوبازیسازیتمرکزدارند».
مدرسکنفدراسیونفوتبالآسیاادامهداد«:درانتخابآنتکمهاجمبایدوظایفشرا
یداشتیمودیگرنداریم.ایننشاندهندهایناستکهما
نیزبدانید.زمانیمایکعلیدای 
دیگرنمیتوانیمسیستم ۴-۲-۳-۱رابازیکنیم.اینسیستمنیازبهمهاجمیقدرتمند
دارد زیرا در دفاع ،او اولین مدافع تیم خواهد بود و باید بتواند در پرسینگ شرکت کند.
همچنینبایدبتواندتوپرانگهداردودیگرانراصاحبفرصتکند.
تواناییزدنضرباتسرودقتدرشوتزنیازمهمترینقابلیتهایتکمهاجمدراین
پست است و یا آن سه هافبک تهاجمی پشت سر تک مهاجم قرار دارند .از بین این سه،
اغلبیکنفرموظفبهبازیسازیازمرکزخواهدبود،بااینوجود،گاهدربعضیتیمها،
مربیبادادنآزادیحرکتواجازهجابهجاییبهاینسه،انتخاببازیسازرابرعهدهخود
آنهامیگذارد».
ویافزود«:درصورتعملکردمناسبسههافبکتهاجمی،اینسیستمبرایمهاجم
میتواندرویاییباشدزیراتوپهایبسیاریرابرایاوفراهمخواهندکرد.همچنینازنظر
حمایت نیز مشکلی وجود نخواهد داشت؛ زیرا سه بازیکن تهاجمی در حمالت به تک
مهاجمکمکخواهندکردوبهعلتنوعجایگیریآنها،دفاعحریفبرایمارکینگآنها
دچار مشکل میشود و به همین دلیل مهاجم میتواند از این بینظمی استفاده کرده و
درفضاهاقرارگیرد.
بنابراینیکمربیبایدبراساسقابلیتهایبازیکنانخودسیستمراتعیینکند.وقتی
استقاللمیآیدیکبارهتغییرسیستممیدهد،اگربازیکنانشبهبلوغتاکتیکینرسیده
باشندوهمهوظایفرادرآنسیستمدومندانند،تیمبههمریختهمیشود».
این کارشناس فوتبال با تاکید بر اینکه مربیان باید روی سیستمها کار کنند ،گفت:
«وقتیسیستمپایهشما ۴-۲-۳-۱است،وقتیازدفاعبهحملهمیروید،روشتانتغییر
میکند یعنی ۴مدافع شما تبدیل میشود به ۳دفاع؛ وقتی در خط هافبک ۵بازیکن
ی از خطوط مختلف به حمله ،شکل تیمی
دارید ۴ ،نفر آن به حمله میروند جابهجای 
عوضمیشود.
وقتی از حمله به دفاع برمیگردید نیز این سیستم تغییر میکند و تبدیل میشود به
ً
 ۴-۴-۲،۵-۴-۱و یا .۴-۵-۱باید همه این موارد تمرین شود تا بازیکنان با آن کامال آشنا
شوند.
در حال حاضر کتابی را ترجمه میکنیم بنام «ویژگیهای پپ گواردیوال و مورینیو» که
ً
همه روی مسائل تاکتیکی بحث میکنند .اصال محور اساسی فوتبال تاکتیک است.
بقیهمحورهایعنیتکنیک،فیزیکوجنبههایروانیواجتماعیبازیدرمحورتاکتیک
میچرخد».
اقبالیادامهداد«:بنابرایناگرشماویژگیهایتاکتیکیرادرموقعدفاعوحملهدرهر
سیستمی به بازیکنان خود آموزش ندهید و روی آن کار نکنید ،چه پیش از آغاز فصل و
یا در طول بازیها ،تیم دچار سردرگمی خواهد شد .یعنی بهترین بازیکنان را هم داشته
باشید اگر در پست تخصصی خود ویژگیها و قابلیتهای آن پست را نداشته باشد ،به
طور حتم شما یک بازی را به صورت اتفاقی و براساس خالقیتهای فردی خواهید
داشت.یعنیدرفوتبالمایکعد هازبازیکنبراساسخالقیتهایفردیبازیمیکنند
نه براساس برنامهریزی تاکتیکی در حمله و دفاع .برای همین نیز یک روز خوبند و یک
روز بد.
شماهیچگاهبارسلونا،رئالمادریدویابایرنمونیخرابدنمیبینید.ممکناستببازند،
اما برنامه آنها درست است؛ داریم فوتبال را میبینیم و فوتبال دارد با شما حرف میزند؛
مثلیکموسیقیدان،شمااگرنتهاراندانیدنمیتوانیدیکموسیقیدانباشید».
ویافزود«:نتهایبازیهمانتفکرتاکتیکیاستوآنبلوغتاکتیکیدرپستهای
مختلف؛ وقتی آن را ندانید به طور حتم بازیکن بعد از  ۵دقیقه در داخل زمین که به
حرفهای شما گوش کرده به دنبال بازی خودش میرود .چرا؟ برای اینکه در وجود
بازیکننهادینهنشدهاست.بازیکنبایدآنهاراازدورانکودکییادبگیردتابهبلوغبرسد.
متاسفانه ما این موارد را در فوتبال خود نداریم و به همین دلیل است که افراد مختلف،
وقتیسرمربیتیمهایاستقاللویاپرسپولیسمیشوند،تفاوتچندانینمیکند!
در فوتبال ما این بازیکنان هستند که نتایج را رقم میزنند نه مربیان! یک علی کریمی
پیدا میشود بازی را تغییر میدهد .چون براساس قابلیتهای تکنیکی خود بازی
میکند .در فوتبال ما دستیاران مربی نقشی ندارند و این یکی از ضعفهای بزرگ
فوتبالماست.بیشترآنهاازوظایفخودناآگاهندوبهحاشیهمیپردازند.چونبازیکنان
مسائلتاکتیکیرااجرانمیکنندآنهامیروندبهسمتمسائلحاشیهای،یابهداورگیر
میدهند،یابهتماشاگر،یابابازیکنذخیرهویابانیمکتتیممقابلدرگیرمیشوند.این
یعنیرفتنبهدنبالمحرکهایبیرونی!درواقعاینهامشکالتفوتبالماست».
شاهینبیانی:

فکری باید کادرفنی خود را تقویت کند

پیشکسوت استقالل گفت« :محمود فکری» روزهای سختی را تجربه میکند و اگر
یراتقویتکند.
میخواهدازاینبنبستفنیرهایییابدبایدکادرفن 
«شاهینبیانی»بااشارهبهعملکرداستقاللدربازیهایاخیراظهارداشت:استقالل
در بازی مقابل سپاهان بی برنامه بود و نتوانست از نظر تاکتیکی نمایش خوبی را به اجرا
بگذارد و به همین دلیل این بازی را واگذار کرد.
وی افزود :استقالل در فاز دفاعی و تهاجمی برنامهای نداشت و در طول  ۹۰دقیقه
جریانمسابقهنتوانستحملهخطرناکیراتدارکببیند.
پیشکسوت استقالل خاطرنشان کرد :برای من که سالها در پست مدافع برای
استقالل بازی کردم جای سوال است که چرا مدافعان این تیم جایگیری درستی ندارند
وخیلیراحتبهبازیکنانحریففرصتمیدهندتاموقعیتخطرناکبهدستآورند.
بیانی با اشاره به ضعف های استقالل در نیم فصل نخست لیگ برتر ،تصریح کرد :در
خطهافبکبازیکناننهدرتوپگیریموفقبودندونهتوانستندموقعیتسازیکنند.در
نیمفصلکادرفنیاستقاللبایدیکبازیکنطراحجذبکنند.
ویبااشارهبهچیدماناستقاللدردیدارمقابلسپاهاناصفهان،تاکیدکرد«:مسعود
ریگی»یکیازبهترینهافبکهایدفاعیفوتبالایراناستو«محمودفکری»نبایداورا
دربازیمقابلسپاهانکهجنگهافبکهابودنیمکتنشینمیکرد.
بازیکن اسبق استقالل در پایان گفت :فکری روزهای سختی را تجربه میکند و اگر
میخواهدازاینبنبستفنیرهایییابدبایدکادرفنیاشراتقویتکند.

قهرمانکشتیآسیارفتگرشد
محمد حسینوند قهرمان کشتی آسیا که به دنبال شغل بود اخیرا به عنوان رفتگر
شهرداریدزفولاستخدامشدهاست.
اینکشتیگیردزفولیبابیاناینکه ۲۰سالسنودیپلمدارد،اظهارداشت:از ۲سال
پیشپیگیریهایمرابراییافتنیکشغلآغازکردمولیتالشهایمبینتیجهبود.
حسینوند افزود :پدرم جانباز ۲۵درصد و آزاده است از این رو از طریق بنیاد شهید نیز
پیگیریهاییبرایاستخدامانجامدادمولیهیچاقدامیبرایاستخدامخودمیاخواهر
وبرادرهایمکهدارایمدرکتحصیلیدانشگاهیهستندنیزانجامنشد.
وی ادامه داد :اخیرا با مساعدت و معرفی یکی از آشنایان به عنوان رفتگر در شهرداری
دزفولاستخدامشدموباحقوقماهیانه ۲۰میلیونریالمشغولبهکارهستم.
ناصر نظری رئیس اداره ورزش و جوانان دزفول نیز در این باره گفت :پیگیریهای
فراوانیبرایاستخداماینورزشکاردزفولیانجامدادیمکهنتیجهبخشنبودند.

صادقورمزیار:

جدایی فکری از استقالل اشتباه است

پیشکسوت استقالل گفت :شاید هواداران استقالل از عملکرد فکری رضایت
نداشته باشند اما نباید از او انتقاد کنند و بگویند باید جدا شود ،آنها اگر این تیم را
دوست دارند و میخواهند در این فصل به موفقیت برسد باید از استقالل حمایت
کنندوپشتکادرفنیباشند.
«صادق ورمزیار» پیشکسوت استقالل بر این باور است آبیپوشان در این فصل
فراز و نشیب زیادی داشته است ،آنها نتوانستهاند ریتم یکسانی داشته باشند و
همین عاملی است که هواداران از استقالل انتقاد کنند.
درباره شرایط این روزهای استقالل حرف زد ،متن این گفت و گو در زیر از
حضورتانخواهدگذشت.
عملکرد استقالل در بازی با سپاهان انتقاد برانگیز بود.
استقالل در بازی مقابل سپاهان عملکرد خوبی نداشت ،من میتوانم بگویم این
مسابقه بدترین بازی آبیپوشان در لیگ بود .آنها در تمام پستها سردرگرم بودند و
این باعث شد تا شکست بخورند.
اشکال کار در کجا بود؟
نمیدانم چرا استقالل در این مسابقه عملکرد خوبی نداشت ،آنها نه اصول دفاع

را رعایت کردند و نه در حمله برنامه و طرحی داشتند .شاید یکی از دالیل بد بازی
کردن استقالل در این جدال بیرون از خانه استرس بود .آنها تمرکز الزم را نداشتند.
محمود فکری از انتقادات ناراحت میشود ،او بابت انتقادات واکنش نشان
میدهد نظر شما در این خصوص چیست؟
من محمود فکری را خوب میشناسم ،او از انتقادات ناراحت نمیشود بلکه از
حرفهاوانتقاداتیکهمغرضانهباشدناراحتمیشود.متاسفانهبرخیازانتقادات
درست نیست .برخیها دنبال این هستند که برای استقالل حاشیه درست کنند و
انتقاداتی را مطرح میکنند که درست نیست.
آیندهاستقاللراچطورمیبینید؟
استقالل بهترین بازیکنان را در اختیار دارد ،هنوز با صدر جدول فاصله زیادی
ندارد و در ادامه راه میتواند دوباره به صدر جدول برگردد .استقالل در این فصل
هفتههای زیادی صدرنشین بود و اگر در مقابل سپاهان شکست نمیخورد
میتوانست قهرمان نیم فصل شود .محمود فکری باید تمرکز الزم را داشته باشد و
آرامش را به تیمش بازگرداند .او باید انتقاداتی که درست است را قبول کند و نقاط
ش را برطرف کند.
ضعف 

محمودی :انتخابخطیبی،بهترینگزینهبود

پیشکسوت فوتبال تبریز میگوید شناخت خطیبی از فوتبال این شهر و تیم تراکتور میتواتد
کمک شایانی برای بازگشت سرخپوشان تبریزی به کورس قهرمانی کند.
پس از حواشی مختلف و قبول نکردن بار فنی تراکتور در نیمفصل دوم توسط مسعود شجاعی،
مدیران تراکتور تصمیم گرفتند رسول خطیبی ،سرمربی نیمفصل نخست آلومینیوم اراک را به
عنوانسرمربیخودمعرفیکنند.
کاظم محمودی ،پیشکسوت فوتبال تبریز درباره این انتخاب گفت :انتخاب خطیبی ،انتخابی
خوب و شاید حتی بهترین گزینه برای نیمکت تراکتور بود .او نتایج خوبی را در نیمفصل اول با
آلومینیوم تازه صعود کرده کسب کرد و همچنین شناخت خوبی هم نسبت به فوتبال آذربایجان
و تراکتور دارد .این میتواند مهمترین نکته موفقیت او در تبریز باشد .او ادامه داد :تبریز پتانسیل
زیادیدرداشتنمربیهایخوبوحرفهایداردواستفادهتیمهایتبریزیمثلتراکتوروماشین
از مربیان بومی ،میتواند بهتر باشد و به موفقیت آنها کمک کند .البته من استفاده از مربیان
غیربومی را نفی نمیکنم اما وقتی استان مربیان باکیفیت بومی دارد ،چرا باید از مربی خارجی
استفاده شود .این پیشکسوت تراکتور درباره عملکرد این تیم در پایان نی م فصل گفت :تراکتور
جایگاه واقعیاش را در جدول ندارد .کمی فاصله امتیازی با صدر جدول زیاد شده و این کار
خطیبی و تراکتور را سخت میکند اما تغییرات در کادر فنی میتواند به نفع تی م باشد .شناخت
خطیبی از تراکتور و تقویت تیم در نقل و انتقاالت میتواند تراکتور را آماده برای لیگ قهرمانان و
بازگشت به کورس قهرمانی کند .محمودی درباره نیاز به تقویت تراکتور در نیمفصل دوم گفت:
تراکتور به یک دفاع وسط و یک مهاجم نوک نیاز دارد .عباسزاده تنها مهاجم هدف تراکتور است
و او به یک رقیب برای پیشرفت نیاز دارد .همچنین تراکتور مشکالتی را در فاز دفاعی دارد و به
نظر من یکی از نیازهای تیم در خط دفاع ،داشتن یک دفاع وسط شش دانگ و مطمئن است.

شایعاتی درباره بازی استقالل و سپاهان مطرح بود؟
چهشایعاتی؟
اینکه برخی از بازیکنان استقالل در بازی با سپاهان کم کاری کردند؟
من این حرف را قبول ندارم که بازیکنان استقالل در بازی با سپاهان کمکاری
کرده باشند ،این حرف درست نیست و نباید چنین حرفهایی را مطرح کرد .شاید
روزبازیکناناستقاللنبودوآنهانتوانستندآنانتظاراتیکهمیرفترابرآوردهسازند
اماکمکارینکردند.
استقالل در خط دفاع مشکالت زیادی دارد؟
این یک ایراد بزرگ در استقالل است و در طول این فصل گلهایی را خورد که
خط دفاعی این تیم مقصر اصلی بودند ،مدافعان استقالل در جایگیری و پوشش
عملکرد مطلوبی نداشتند .محمود فکری باید در ادامه فصل باید این نقص را از
بین ببرد .در بازی با سپاهان روی دو گلی که آبیها دریافت کردند مدافعان مقصر
اصلیبودند.
هافبکهایاستقاللدربازیسازیعملکردخوبینداشتند.
همیشه بهترین هافبکها در استقالل حضور داشتهاند ،نفراتی که خالق و
تکنیکی بودهاند و همواره در ایران بهترین بودهاند .در این فصل کمبود یک بازیکن
خالق و طراح در استقالل دیده میشود .در بازی با سپاهان عدم حضور مسعود
ریگی کامال در استقالل به چشم آمد .او با دوندگی خود میتوانست توپهای
حریفراخلقکند.دراینمسابقهحریفتوانستدرمیانهزمینبرتریداشتهباشد.
شاید یکی از ایراداتی که از استقالل نتوان گرفت خط حمله این تیم است؟
دقیقا ،استقالل نفرات تاثیرگذاری در این پست دارد که هر کدام از آنها میتوانند
جریانمسابقهرابهسوداینتیمتغییردهند.شیخدیاباته،ارسالنمطهریومهدی
قایدی قادر هستند هر خط دفاعی را شکست دهند .شیخ دیاباته در چند مسابقه
اخیر به دلیل آسیبدیدیگی نتوانست به میدان برود و به طور حتم وقتی او به
شرایط ایدهآل برگردد میتواند بازهم در این فصل آقای گل شود.
حاشیههای زیادی در استقالل وجود دارد ،اینکه هواداران اعتقاد دارند
فکری باید جدا شود.
شاید هواداران استقالل از عملکرد فکری رضایت نداشته باشند اما نیابد از او
انتقاد کنند و بگویند باید جدا شود ،آنها اگر این تیم را دوست دارند و میخواهند
در این فصل به موفقیت برسد باید از تیم محبوشان حمایت کنند و پشت کادرفنی
باشند .اینکه محمود فکری در حالی که استقالل در رتبه سوم جدول است و با
صدر جدول فاصله زیادی ندارد از نیمکت آبیپوشان جدا شود کار درستی نیست.
یعنیاوبماند؟
او باید بماند و البته اشکاالت و ضعفهای استقالل را برطرف کند .استقالل
همین حاال پتانسیل دارد که در پایان فصل قهرمان شود.
بازی با مس رفسنجان را چطور میبینید؟
استقالل در صورتی اینکه بازی را با پیروزی پشت سر بگذارد میتواند دوباره روی
دور موفقیت قرار بگیرد و من امیدوارم آبیپوشان در این مصاف بیرون از خانه به
برتری رسیده تا دل هواداران را شاد کنند.

فوتبالیستهایقمدرالمپیکناشنوایان 2021جهان

رئیس هیات ورزشهای ناشنوایان استان قم از حضور دو بازیکن فوتبالیست این هیات در اردوی تیم اعزامی ایران به مسابقات انتخابی
المپیکناشنوایانجهانخبرداد.
مصطفی علیزاده اظهار کرد :در هیات ورزشهای ناشنوایان قم هم ورزشکاران بسیار خوبی در رشتههای انفرادی داریم و هم رشتههای
تیمی ما از بازیکنان بسیار خوبی برخوردارند که برای این هیات و ورزش قم افتخارات زیادی از میادین بینالمللی ،آسیایی و جهانی کسب
کردهاند.
وی افزود :در رشته فوتسال عنوان قهرمانی آسیا و عنوان فنیترین بازیکن قاره توسط اسماعیل شاهزید کسب شده و در رشته فوتبال نیز دو
بازیکن بسیار خوب به نامهای علی زینلوند و سیاوش زینلوند که دو برادر فوتبالیست موفق از یک خانواده عالقمند به ورزش هستند و جزو
ورزشکاران افتخار آفرین این هیات در میادین برونمرزی محسوب میشوند و پیش از این نیز سابقه عضویت تیم ملی ایران در مسابقات خارج
از کشور را دارند.
رئیس هیات ورزشهای ناشنوایان استان قم با اشاره به حضور برادران زینلوند در اردوی تیم ملی ایران ،افزود :دومین مرحله اردوی ارزیابی و
انتخابی تیم ملی فوتبال ناشنوایان با حضور 21فوتبالیست زیر نظر کادر فنی از روز دوم اسفند ماه در تهران آغاز شده و نمایندههای قم نیز در
این اردو حضور دارند .وی با اشاره به پیگیری این اردو تا روز دوازدهم اسفند ماه ،اضافه کرد :این اردوها با هدف آمادگی بیشتر و استعدادیابی
بازیکنانجوانتاشروعمسابقاتانتخابیالمپیکدرچندینمرحلهبرنامهریزیشدهوفوتبالیستهایناشنوادردونوبتصبحوعصرتمرینات
خود را در مجموعه ورزشی شیرودی انجام میدهند.
علیزاده خاطرنشان کرد :هدایت تیم ملی فوتبال ناشنوایان بر عهده سرمربی سابق تیم صبای قم یعنی محمدحسین ضیایی است ،ضمن
اینکهقادرتیموری،قاسمموافقوقاسمخورشیدیمربیاناینتیممحسوبمیشوندومسابقاتانتخابیالمپیکناشنوایاندررشتهفوتبال،
سال آینده در برزیل برگزار خواهد شد.
گفتنی است :بیست و چهارمین دوره المپیک تابستانی  2021ناشنوایان از  14تا  30آذر سال آینده در کشور برزیل به انجام میرسد ،در
حالی که کاروان ورزشی ناشنوایان ایران در دوره قبل مسابقات المپیک تابستانی ناشنوایان در سامسون ترکیه با مجموع 34مدال شامل پنج
طال9،نقره و 20برنز در جایگاه هفتم قرار گرفته بود.

گفت وگو با روحانی که داور لیگ برتر فوتبال است؛

پور متقی :می خواهم به جام جهانی بروم

حجت االسالم پور متقی داور لیگ برتر فوتبال ایران از اهداف
خود در داوری فوتبال می گوید.
حجت االسالم محمد پورمتقی ،طلبه حوزه علمیه و داور
لیگ برترفوتبال ایران ،بابیان اینکه  ۳۱سال سن دارم و از سال
 ۸۵وارد حوزه علمیه شدم ،عنوان کرد :به خاطر عالقه ای که
به ورزش فوتبال داشتم به داوری فوتبال نیز عالقه مند شدم و
از  ۱۷سالگی داوری را شروع کردم.
این داور لیگ برتر فوتبال ایران بابیان اینکه از طرف پدری و
مادری ریشه در روستای آلمان استان گیالن دارم ،بیان کرد:
متولد و بزرگ شده قم هستم و یکی از افتخاراتم این است که
گرد و غبار شهر قم در تن ما هست.
وی با اشاره به اینکه در سطح چهار حوزه مشغول به تحصیل
هستم ،اظهار کرد :قبل از ورود به حوزه هم فوتبال حرفه ای
بازی می کردم و همزمان وارد قضاوت شدم .در این بین در
پایه سه و چهار حوزه تحصیل می کردم که برای خودم ابهامی
پیش آمد که آیا ممکن است داوری و طلبگی با هم تناقضی
داشته باشند که با راهنمایی استادم که نگاهی آینده نگر و
تفکری خوب نسبت به جامعه و شناخت آن داشت به پاسخ
خودرسیدم.
وی افزود :استادم در وهله اول سفارش کرد که در عین اینکه
درس حوزه را ادامه می دهم حتما قضاوت داوری را رها نکنم
که با مباحثی که مطرح کرد این ابهام برای من هم به پایان
رسید و چنانچه در امر طلبگی فعالیت داشتم به فوتبال و
داوری هم ادامه دادم.
وی گفت :همین امر سبب تالش مضاعف ام شد که در کنار
فوتبال و قضاوت به شکل جدی تری به درس و بحث های

حوزه هم رسیدگی کنم .همیشه در قضاوت هم سعی می
کنم که رویه کاری طلبگی را حفظ کنم و از قضاوت به کارهای
تبلیغی هم بپردازی و در حین بازی و پیش و پس از آن با روش
های مختلف به تبلیغ معارف اسالمی و اخالقی بپردازم.
این طلبه ورزشکار یادآورشد :برای بسیاری از مردم و طالب
این سوال پیش می آید که حضور طلبه در یک میدان حرفه
ای ورزشی به چه معنی است ،ولی گاهی شکل صرف حضور
است و گاهی طلبگی در عرصه داوری فوتبال دارد و گاهی
مسایل دیگر .مردم خیلی به ورزش فوتبال رغبت دارند در وهله
اول صرف حضور در این جایگاه یک بحثی دارد که خود طالب
هم در بحث ورزش شرکت می کنند .بحث بعدی که این قشر
داور و فوتبالیست ها در ورزش تخصصی خودشان یک سری
سواالت شرعی و  ...دارند که در این زمینه همیشه محل سوال
هستم.
وی در گفتوگو با ایسنا ،ابیان اینکه در حال حاضر داور ملی
هستمامابرایبینالمللیشدنهمتالشمیکنم،اظهارکرد:
از چهار سال پیش وارد لیگ برتر شدم .به دلیل حساسیت
هایی که وجود دارد معموال قضاوت هایی برای استقالل و
پرسپولیس و تراکتور سازی انجام دادم از جمله مسابقه امسال
بین پرسپولیس و مس رفسنجان که شرایط خاص خود را
داشت .حجت االسالم پور متقی اظهار کرد :بحث قضاوت امر
سختی است و به هر حال یک طرف نافع است و یک طرف
غیر نافع و تفاوتی هم که با بحث قضاوت در دادگاه ها داریم
این است که آنها بر اساس شواهدی که از قبل دارند و زمان هم
دارند قضاوت می کنند ،ولی ما باید در صدم ثانیه آنچه دیدیم را
قضاوت کنیم که کار ما را سخت می کند.

وی یادآورشد :برای اینکه قاضی بهتری باشیم باید همیشه
در حال تمرین و یادگیری باشیم .به همین دلیل است که توجه
بهکالسهایتوجیهیهمیشهسعیمیکنیمکهبارفنیمان
را باال ببریم و از اشتباهات ناخودآگاه جلوگیری کنیم ولی اگر
رخ دادی باشد عمدی در آن نیست و سهوی است .خداوند را
شکر می کنم که تا کنون چنین مساله ای پیش نیامده است.
پورمتقی گفت :معموال اینگونه است که اگر کاری که انجام
می شود خوب باشد یک وظیفه است ولی اگر بد از کار در بیاید
حمالت به داور شروع می شود .جریمه ها و تنبهات معمول
اعمال می شود ولی داوران مظلومیت مضاعفی هم دارند
که بیش از اشتباهات سایر عوامل فوتبالی از جمله بازیکن و
مربیان اشتباهات آنها خیلی به چشم می آید .برای من اتفاق
افتاده است باید در صدم ثانیه تصمیم بگیریم .در یکی دوتا
بازی اتفاق افتاد که آفساید گرفتیم و کارشناسان گفتند که این
امر درست نبوده است.
وی در خصوص شناخت بازیکنان از وی گفت :خداروشکر
یک سری شناخت نسبت به من پیدا شده است که طلبه
هستم خیلی اوقات پیش آمده که قضاوتی انجام شده است و
مربی یا بازیکنی به صحنه ای اعتراض داشته است ولی خوب
سعی می کنیم که در وهله اول هیچ اشکالی در تصمیم وجود
نداشته باشد ولی خوب این شناخت هم باعث می شود که هم
مربیان و هم بازیکنان برخورد دیگری با من داشته باشند.
حجت االسالم پور متقی اظهارکرد :چند سال قبل در یکی
از شبکه ها قبل از بازی نفت آبادان با استقالل خوزستان
کلیپ تصوری درباره من پخش شد .برای همین خوشبختانه
استقبال گرمی هم از من داشتند که برای من جالب بود که

باشگاه استقالل از 7کشتیگیر و دو مربی شکایت کرد!

باشگاه استقالل تهران در پایان رقابتهای لیگ برتر کشتی در اقدامی عجیب از کشتی
گیران و مربی این تیم شکایت کرده است.
باشگاه استقالل تهران در اولین فصل از تیمداری در لیگ برتر کشتی آزاد تا مرحله فینال
پیش رفت و در بازی فینال تیم تحت هدایت رضا یزدانی مقابل بازار بزرگ ایران شکست
خورد تا جام قهرمانی به تیم حریف رسید.
بازی فینال با حواشی متعددی همراه بود و استقالل سعی داشت با  6کشتیگیر در

ت آنها با بازار بزرگ به شکست انجامید و در اولین
مسابقات شرکت کند که در نهایت رقاب 
فصل حضور در این بازیها نایب قهرمانی را کسب کردند.
حاال با گذشت تقریبا یک ماه از این رقابتها ،باشگاه استقالل طی نامهای رسمی به
کمیته انضباطی فدراسیون کشتی از  7کشتی گیر و دو مربی این تیم به صورت رسمی
شکایت کرده تا آنها با جرایم سنگین رو به رو شوند.
در نامه احمد مددی ،مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی باشگاه استقالل به علیرضا

این امر چقدر برای مردم جذاب بود .در همان بازی هم صحنه
ی اوتی پیش آمد که با برخورد جالب بازیکن همراه بود و گفتند
که «حاج آقا درست گرفتید».
وی گفت :وقتی این کار را به صورت جدی شروع کردم با
خودم گفتم که هدف و رسالت من طلبگی است و باید بتوانم
در این کار و کارهای دیگر تاثیر طلبگی خود را در جامعه داشته
باشم .هرچقدر فضا و تاثیرگذاری بیشتر شود چه بهتر و اگر
هرچندنشودنگاهمطلبگیاست.
وی اظهارکرد :برای کار حرفه ای خود و اهمیت حضور یک
طلبه در عرصه های جهانی عالقه مندم به حد اعال این رشته
که قضاوت در جام جهانی است برسم و اگر هم رخ ندهد مهم
نیست ،ولی انکار نمی کنم با توجه به هدفی که دارم عالقه
مندم در جام جهانی حضور پیدا کنم و تاثیر جهانی داشته
باشم.

دبیر،رئیسفدراسیونکشتینادرحاجآقانیا،محمدرضاسرگو،سجادغالمی،امیرمحمد
یزدانی ،عباس فروتن و علی موجرلو  35درصد و یونس امامی  65درصد به عنوان
کشتیگیرجریمهشدهاند.
در بین مربیان هم بهروز یاری به دلیل تنبیه بدنی و زبانی بازیکنان به پرداخت 70درصد
جریمه از قراردادش محکوم شده است و همینطور محمد طالیی هم دیگر مربی است که
به دلیل عدم هماهنگی کادرفنی 35درصد جریمه شده است.

سیاسی7

 شماره 5222ت و سوم 
دوشنبه -چهارم بهمن ماه  -1399سال بیس 

ظریف در مصاحبه با شبکه پرس تی وی:

آمریکا قبل از لغو تحریم ها قادر به بازگشت به برجام نیست

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد :ایران تنها
زمانی آماده مذاکره خواهد بود که تمام تحریم ها علیه ایران لغو شود.
ظریف روز یکشنبه و همزمان با سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی
انرژی اتمی به تهران ،در مصاحبه با شبکه پرس تی وی گفت:زمانی که همه امضا
کنندگانبرجامبهتعهداتشانعملکنند،ایرانهمبهمذاکرهبرایازسرگیریبرجام
بازمیگردد.
وی گفت :طبق بند  ۳۶برجام که به ایران اجازه برداشتن گام های چاره ساز و
عالجی دربرابر نقض عهد دیگر اعضا می دهد ،حاال امریکا از توافق خارج شده و
مرتکب نقض قطعنامه شورای امنیت شده و دیگران را تهدید کرده که از همکاری با
این توافق اجتناب کنند .ظریف گفت :ما گام هایمان را در راستای برجام برداشتیم
و آن را نقض نکردیم بلکه با هدف چاره سازی و عالجی برای این توافق ،گام های
کاهشتعهداترابرداشتیم.
ضرب االجل مجلس ،موضوعی داخلی بین دولت و مجلس است
ظریف با اشاره به اقدام اخیر مجلس شورای اسالمی در تعیین ضرب االجل ۵
اسفند برای محدود کردن اجرای پروتکل الحاقی گفت :این یک ضرب االجل برای
جهان نیست و یک اولتیماتوم نیست .این یک موضوع داخلی بین مجلس و دولت
است .اما ما دموکراسی هسیتم و موظف به قوانین کشور هستیم .مجلس قانونی
تصویب کرده و ما باید آن را اجرا کنیم .ایران کشوری است که به قوانین احترام می
گذارد و قوانین را نقض نمی کند.
چیزیبرایپنهانکارینداریم
وزیر امور خارجه در باره سفر جاری مدیرکل آژانس به تهران گفت :آقای رافائل
گروسی خواستار مالقات از ایران شد و ما آن را پذیرفتیم .ما چیزی برای پنهانکاری
نداریم و به دنبال توسعه تسلیحات هسته ای نیستیم و این موضع نهایی ایران است.
ما هرکز به دبنال تسلیحات کشتار جمعی و هسته ای نیستیم.
ظریف افزود که اسرائیل اقدام به توسعه دیمونا کرده است دیمونا تنها کارخانه
ساخت و تولید بمب اتمی در منطقه خاورمیانه است و کامال سری است اما آیا ما هیچ
ابراز نگرانی از سوی جو بایدن یا انگال مرکل و یا مکرون (درباره دیمونا) شنیده ایم؟
نمی خواهیم مسیر فعالیت آژانس در ایران را مسدود کنیم
ویگفت:مابارافائلگروسیبهعنواننمایندهقدرتهایبزرگگفتوگونمیکنیم
بلکه به عنوان کسی گفت و گو می کنیم که نماینده ایران هم هست .او نماینده ای
از جانب اسرائیل محسوب نمی شود چون اسرائیل اصال عضوی از آژانس نیست.
لذا ما با رافائل گروسی درباره قوانین کشورمان صحبت می کنیم که این به معنی

اجرای تصمیمات مجلس است .در عین حال ،نمی خواهیم بن بستی ایجاد شود
که اقای گروسی نتواند به وظایف خود برای اثبات صلح آمیز بودن برنامه هسته ای
ایران ادامه دهد.
ماهیتبرنامههستهایایرانتغییرناپذیراست
ظریف با تاکید بر این مهم که ماهیت برنامه هسته ای ایران صلح آمیز بوده و این
ماهیت تغییری نخواهد کرد ،گفت :ایران نشان داده که قصد توسعه تسلیحا ت
هسته ای را ندارد و غرب نیز باید روابط اقتصادی با ایران را عادی سازد.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران گفت :طرف های اروپایی و آمریکایی به تعهدات
برجامی خود عمل نکرده و ایران هم سطح تعهدات خود در قبال این توافق را تنزل
داده است .کاهش تعهدات ایران بازگشت پذیر خواهد بود به محض آنکه غربی ها به
اجرای تعهدات کامل خود بازگردند ما نیز بالفاصله به تعهدات کامل خود باز خواهیم
گشت.ویگفت:زمانیکهطرفهایمقابلبهاجرایتعهداتکاملخودبازگشتند
آنگاه مذاکراتی خواهد بود که این مذاکرات برای تغییر این توافق و افزودن بندها و
موارد اضافی به آن نخواهد بود چون درباره همه چیز از جمله جدول های زمانی،
مسائل منطقه ای ،مسائل موشکی قبال بطور مفصل بررسی شده و به آن پرداخته
شده است بنا بر این ما قصدی برای بحث وبررسی در این خصوص نداریم اما می
خواهیم در این باره صحبت شود که چگونه می توان تضمین کرد که اقدامات قبلی
آمریکا دوباره تکرار نشود .طرف مقابل باید در این زمینه به اطمینان بدهد.
در ادامه این گفت و گو ،ظریف در پاسخ به سوال که آیا در صورتی که ضرب االجل
ایران برای محدود شدن بازرسی های آژانس اجرا شود ،این به معنا قطع و یا برچیده
شده دروبین های نظارتی آژانس در سایت های هسته ای ایران خواهد بود ،گفت:
این ها چیزهایی است که امروز با مدیرکل آژانس درباره آن صحبت می شود اما طبق
چیزی که براساس تصمیم مجلس از ما خواسته شده ،این است که فیلم های ضبط
شده توسط دوربین ها در اختیار آژانس قرار نگیرد .البته یک موضوع فنی است و
سیاسی نیست و این تصمیمی نیست که من بخواهم بگیرم بلکه در سطح فنی
اتخاذ خواهدشد .اما قطعا آژانس دیگر فیلم های ضبط شده توسط این دوربین ها را
دریافتنخواهدکرد.قبالآژانسبهاینفیلمهابطوراتوماتیکدسترسیداشتالبته
نه بصورت آنالین و مستقیم.
آمریکا به تعهداتش بازنگردد ،اقدامات دیگری از سوی ایران
انجام خواهد شد
ظریف تاکید کرد :مادامی که امریکا به تعهدات خود باز نگردد ،اقدامات دیگری از
سوی ایران اتخاذ خواهد شد واین اقدامات امروز و در جریان سفر مدیرکل آژانس به

تهران ،در محل سازمان انرژی اتمی ایران با او صحبت خواهد شد.
بایدن تغییری در رفتار آمریکا در قبال ایران ایجاد نکرده است
ظریف با اشاره به اینکه تاکنون تغییری در رفتار بایدن در قبال ایران نسبت به دولت
قبلی آمریکا مشاهده نشده است ،گفت :بایدن مدعی است رویکرد فشار حداکثری
دولت ترامپ ،شکست حداکثری بوده است .اما اصوال و در عمل سیاست دولت
قبلی را ادامه می دهند و آن را تغییر نداده اند .وی تاکید کرد :مشکل آمریکا این است
که معتاد به تحریم ،اعمال فشار و قلدری شده است .اما این سیاست ها در کشوری
با هزاران سال تاریخ موثر واقع نخواهد شد .تنها یکی از امپراتوری های ایران عمری
طوالنی تر از تمام تاریخ آمریکا داشت .بنابراین این فراز و فرودها در تاریخ ایران ،تنها
مقاطع کوتاه بوده است .بنابر این آنها بپذیرند که در برابر ایران ،سیاست قلدری،
فشار ،فشارحداکثری کارساز نیست .ظریف خطاب به دولتمردان کنونی آمریکا
گفت :آنچه آنها االن باید انجام دهند این است که چشمان خود را باز کنند و یک
ارزیابی درست از گذشته نه تنها از عملکرد دولت ترامپ بلکه از همه دولت های قبلی
درقبال ایران داشته باشند .سپس درخواهند یافت که در برابر این ،تنها احترام است
که می تواند کارساز و موثر واقع شود.
آمریکا قبل از لغو تحریم ها قادر به بازگشت به برجام نیست
وی تاکید کرد :آمریکا برای بازگشت به برجام ،باید مجوز این بازگشت را بدست
بیاورد و نمی تواند بطور خودکار به این توافق بازگردد .آمریکا قبل از لغو تحریم ها نمی
تواند به برجام بازگردد .برجام به عنوان یک توافق  ۱۵۹صفحه ای چیزی نیست که
یکی از اعضای آن هر زمان که دلش بخواهد بگوید که به آن نیاز ندارد و می خواهد از
آن خارج شود .اصال چنین چیزی قابل قبول نیست .ظریف درباره دانشمند شهید
دکتر محسن فخری زاده گفت که مساله وی ربطی به آژانس نداشته و تمامی موارد
بی پایه واساس ساخته و پرداخته رژیم صهیونیستی است.
وی درعین حال تاکید کرد :هرچه بین ما و آژانس بنابر آنچه مصوب شده است باید
محرمانهبماندچراکهدرغیراینصورتهیچکشوریاجازهنخواهددادتاازسایتهای
آنان بازرسی به عمل آورند .ظریف در ادامه گفت که برای کشوری که دانشمندانش
درعملیاتتروریستیدرگذشتهواکنوننیزبهتازگیدکترفخریزادهبهشهادتمی
رسند ،رازداری از سوی آژانس امر مهمی است.
ظریف:وندیشرمنانگلیسیبلدنیست
ظریف در پاسخ به این پرسش که وندی شرمن از اعضای تیم مذاکره کننده دولت
اوباما درباره برداشته شدن تحریم ها گفته است که طرف ایرانی به درستی متوجه
این معنی نشده است گفت که وندی شرمن یک سمت غیرسیاسی و یک روز نیز در
شورای امنیت و یا سازمان ملل به سرنبرده است تا معنای حقوقی کلمات را بداند.
ظریف با اجتناب از اینکه نمی خواهد به خانم شرمن توهینی کرده باشد صریحا
گفت :بنا بر معانی و مفهومی که در عبارت نوشتاری قطعنامه های شورای امنیت و
سازمان ملل بکار رفته می شود « »liftingبه معنای « »removingبوده و اینجاست
که باید بگویم خانم شرمن انگلیسی نمی داند و این بدان معنی نیست که من
انگلیسی بلد نیستم! وقتی که انگلیسی من وارد مفاهیم و معانی سازمان ملل شود
به مراتب بهتر از انگلیسی خانم شرمن است.وی افزود :اگر بنابر بازی با کلمات بود
که این خیلی بهتر بود تا آمریکا در برجام باقی می ماند تا از آن خارج شود حال آنها
خواهان بازگشت به برجام هستند تا چراکه اصرار بر تغییر برجام دارند تفکر هژمونی
آنها (طرف آمریکایی) این است که «آنچه که از من است ،از من است» اما «آنچه که
از توست باید درباره اش مذاکره کرد» واژگانی که در برجام به کار رفته است در سایر
موارد نیز به کار رفته آنچنان که بولتون نیز از آنها استفاده کرده است چراکه بولتون
برخالف خانم شرمن حداقل سابقه  ۲سال حضور در سازمان ملل را داشته است.
بولتون می داند که چه در برجام وجود دارد .بنابراین من خیلی متاسفم که به وندی
شرمن بگو ناگزیرم با وجودی توهینی که خانم شرمن کرده است این وی بوده که
معنی برداشته شدن ( )liftingتحریم ها را در متن برجام نمی دانسته و نه ما.
ظریف در ادامه گفت که به هیچ وجه مذاکرات تازه ای درباره برجام انجام نخواهد
شد ،چراکه این یک توافق کامل و با ارزشی است که توسط قطعنامه شورای امنیت
سازمان ملل مورد تایید قرار گرفته است.
پایانهژمونیآمریکا
ظریف در پایان گفت :آمریکا و آنچه که در دوره ریاست جمهوری ترامپ و وزارت
خارجه پمپئو درباره برجام و پایان یافتن تحریم های تسلیحاتی ایران انجام داد ند
که در نهایت با مخالفت اکثریت اعضای شورای امنیت ملی و مجمع عمومی سازمان
ملل مواجه شد ،یک درس تاریخی برای آمریکا است و این مخالفت جامعه جهانی در
قبال خودکامگی آمریکا در قبال ایران ،بدان معنی است آمریکا بعنوان بزرگترین روی
زمین نیست و هژمونی آن پایان یافته است.

ابوالفتحتحلیلگرارشدمسائلسیاستخارجی:

نبایدهزینهمسئولیتمذاکرهنکردنبهدوشایرانبیفتد

تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی با بیان اینکه نباید هزینه و
بار مسئولیت مذاکره نکردن به دوش ایران بیفتد ،تاکید کرد :آمریکا
عجله و عالقهای برای مذاکره و رفع تحریمها ندارد .فشاری که در
زمان ترامپ علیه ایران بود ،هماکنون نیز وجود دارد.
«امیرعلی ابوالفتح» در گفتوگو بایرنا ،درباره اظهارات روز جمعه
«جو بایدن» رییسجمهور آمریکا در نشست امنیتی مونیخ گفت:
عبارت«آمریکابازگشتهاست»،شایدمهمترینمحورسخنانبایدن
در سخنرانی وی در نشست روز جمعه کنفرانس امنیتی مونیخ
است .این شعار در مقابل «اول آمریکا»یی است که دونالد ترامپ در
دورانچهارسالهریاستجمهوریاشمطرحمیکرد.
وی با بیان اینکه «آمریکا بازگشته است» به معنای بازگشت آمریکا
به بینالمللگرایی و چندجانبهگرایی و پذیرش نقش رهبری
جهان توسط ایاالت متحده است ،اظهار داشت :بازگشت آمریکا
در شاخصهایی نظیر تقویت همکاری با متحدین ،مشارکت در
پیمانهای بینالمللی – که در بازگشت به توافق اقلیمی پاریس،
شورای حقوق بشر سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت نمود
پیدا میکند  ،-تحکیم پیمانهای بینالمللی نظیر ناتو و تاکید بر
ارزشهایدموکراتیکجلوهمیکند.
این کارشناس ارشد مسائل آمریکا با بیان اینکه بخش دوم
صحبتهای بایدن در مورد خطرات پیش روی ایاالت متحده بود،
تصریح کرد :رییسجمهور آمریکا در این بخش از رقابت با چین و
مهار روسیه سخن گفت .او همچنین در مورد ایران دو جمله مبنی
بر آمادگی با ۵+۱و مقابله با تهدیدات منطقهای ایران مطرح و سریع
از این مسئله عبور کرد.
بایدنرویکردچندجانبهگراییرابرگزیدهاست
ابوالفتح با بیان اینکه آمریکای بایدن رویکرد چندجانبهگرایی و
همکاری با متحدین از جمله احیای روابط فراآتالنتیکی را انتخاب
کرده است ،خاطرنشان کرد :در حالی آمریکا از بازگشت سخن
میگوید که در این چهار سال ،نظام بینالملل به گونهای تغییر
کرده است که آمریکا نمیتواند هر آنچه را که تا سال  ۲۰۱۷در
اختیار داشت ،از سال  ۲۰۲۱دوباره به دست آورد .آمریکاییها در
این مدت از رهبری جهان کنارهگیری کرده بودند و شاید نتوانند به
سادگیبهاینخواستهشانبرسند.
وی ادامه داد :در چهار سال گذشته چین قدرت اقتصادی
بیشتری پیدا کرده و توانسته مناسبات اقتصادیاش را با کشورهای
مختلف جهان از جمله اروپاییها توسعه بخشد و همین مسئله
موجب میشود شرایط آمریکا که ادعا و شعار بازگشت را داده است،
دشوارباشد.
این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی در پاسخ به این سوال
که چرا بایدن در مدت یک ماهی که به ریاست جمهوری رسیده،
برخالف ترامپ چندان به موضوع ایران نپرداخته است ،ابراز
داشت :بایدن سالها در عرصه سیاست خارجی کار کرده است و با
پیچ و خمهای آن آشناست .او سالها ریاست کمیته روابط خارجی
مجلس سنا و معاون باراک اوباما بوده است .بایدن میداند برای
پیشبرد دیپلماسی باید با آرامش و بدون تحریک دیگران و پشت
درهای بسته کارها را جلو برد.

آمریکا با ارائه مشوقهای غیرتحریمی میخواهد زمینه مذاکره با
ایران را فراهم کند
ابوالفتح با بیان اینکه شخصیت بایدن با ترامپ بسیار متفاوت
است ،عنوان کرد :ترامپ شخصیت جنجالی داشته و سلبیریتی
صحنه نمایش است .او نه برای کسب اعتبار بلکه حتی با اقدامات
منفی میخواست بر سر زبانها باشد و در صدر خبرها قرار گیرد.
این در حالی است که بایدن در یک ماه اخیر بسیار آرام و باطمانینه
کارها را پیش برده و حتی در مورد چین که بسیار درباره آن حرف
زده ،متفاوت از ترامپ سخن گفته و از تحقیر و درشتگویی پرهیز
کرده است .وی با بیان اینکه سخن نگفتن درباره ایران به معنای
بیتوجهی نسبت به آن از سوی بایدن نیست ،یادآور شد :به نظر
میرسد یک نوع تقسیم کار در دولت انجام شده و امور سیاست
خارجی به جیک سالیوان و آنتونی بلینکن واگذار شده است.
اظهارات مقامات آمریکایی در روزهای اخیر درباره ایران و حضور
در نشستهایی که با مقامات اروپایی داشتهاند ،نشان میدهد که
دولت آمریکا اقداماتی را درباره ایران آغاز کرده است.
این کارشناس ارشد مسائل آمریکا با تاکید بر اینکه کاخ سفید
امیدوار است با ارائه مشوقهایی غیرتحریمی زمینه سازش و
گفتوگو با ایران را فراهم آورد ،بیان کرد :به دست آوردن موفقیت در
این مرحله بسیار غیرمتحمل به نظر میرسد زیرا آنگونه که مقامات
ایران سخن گفتهاند ،بسیار بعید است ایران به چیزی کمتر از رفع
تحریمهاتنبدهد.
ایرانخواهانمشوقهاینمادیننیست
ابوالفتح درباره اقدامات واشنگتن مبنی بر بازپسگیری
درخواست اجرای اسنپبک و لغو محدودیتهای ترددی برای
دیپلماتهای ایران در سازمان ملل متحد هم گفت :این اقدامات
تاثیر عملی چندانی برای ایران ندارد .ایران خواهان دریافت
مشوقهای اقتصادی مبتنی بر لغو تحریمها است تا مشوقهای
نمادین و فاقد اهمیت .بازپسگیری درخواست اجرای اسنپبک
موضوعی بود که هم شورای امنیت و هم اعضای اروپایی برجام آن را
قبول نداشتند و محلی از اعراب نداشت.
وی افزود :لغو محدودیتهای ترددی برای دیپلماتهای ایران در
سازمان ملل متحد هم تعهد آمریکا به این سازمان است و اقدامی
غیرقانونی بود .در واقع ،دولت بایدن کارهای اشتباه دولت قبل را
اصالح کرد و اینها اقداماتی نیستند که امتیاز به تهران محسوب
شوند.
این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی با بیان اینکه ایران
معتقد است باید تحریمها لغو و سپس آمریکا به برجام بازگردد تا
این کشور بتواند درخصوص مسائل برجامی گفتوگو کند ،اظهار
داشت :آمریکا یا عضو برجام است یا عضو آن نیست .اگر عضو
برجام است ،باید به تعهداتش مبنی بر رفع تحریمها عمل کند و اگر
نیست ،دلیلی ندارد با آنها درباره برجام گفتوگو کرد ،همانطور که
با ژاپن یا عربستان درخصوص توافق هستهای گفتوگو نمیشود.
نگاه بایدن به ایران ،حد فاصل اوباما و ترامپ است
به گفته ابوالفتح ،با فرمول اینکه چه کسی ابتدا به برجام برگردد
و تعهداتش را انجام بدهد ،موضوع حل نمیشود .بنابراین برای

احیای برجام و بازگشت طرفین به آن ،به فرمول سومی نیاز است
که چشماندازی نسبت به آن وجود ندارد به ویژه آنکه ایران تا چند
روز دیگر اجرای پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد و شاید آمریکا
و اروپا بخواهند دست به اقدام تالفیجویانه بزنند.
وی درباره نوع رویکرد بایدن به ایران تصریح کرد :به نظر میرسد
نوع نگاه بایدن به ایران ،حد فاصل اوباما و ترامپ باشد .اوباما از
طریقبرجاممیخواستیکیازمسائلمیانتهرانوواشنگتنحل
شود به این امید که آن توافق پلهای برای حل مسائل غیرهستهای
باشد اما ترامپ معتقد بود که به صورت مرحلهای نمیشود مسائل
ایران و آمریکا را حل کرد ،چرا همه مسائل به یکدیگر متصل هستند
بنابراین همه موضوعات باید روی میز قرار بگیرند و در قالب یک
بستهتوافقکرد.
وی با تاکید بر اینکه بایدن نه انعطاف و تفکیکپذیری اوباما را
دارد و نه رویکردهای سفت و سخت و یکجانبهگرایانه ترامپ را،
خاطرنشان کرد :بایدن و مشاوران او بارها و بارها و حتی قبل از ورود
بهکاخسفیدگفتهبودندبرجامبایدمقدمهایبرایمذاکراتوتوافق
جامعتر با ایران باشد یعنی در هر گفتوگویی ،هم درباره مسائل
مورد مناقشه برجام مانند بندهای غروب مذاکره کرد و هم شامل
توافقاتموشکیومنطقهایشود.
نباید هزینه و بار مسئولیت مذاکره نکردن به دوش ایران
بیفتد
این کارشناس ارشد مسائل آمریکا اضافه کرد :شاید بایدن مسائل
را اولویتبندی و فاز بندی کند و ابتدا وارد مذاکرات هستهای شود
اما مانند ترامپ هر توافقی را منوط به مسائل غیربرجامی خواهد
کرد .البته این خواسته آمریکا است و به معنای رسیدن حتمی به
آن نیست چراکه در این میان ،مقاومت ایران ،رویکرد بازیگران دیگر
مانند روسیه و چین و ...هم مطرح است و برآیند آنها جهت اصلی
رامشخصمیکند.
ابوالفتح در پاسخ به این سوال که آیا مذاکره دوجانبه با آمریکا
منتج به نتیجه بهتر و موثرتری نخواهد شد ،ابراز داشت :اینکه
ایران وارد مذاکره دوجانبه با آمریکا نمیشود ،براساس تصمیم،
مصلحتاندیشی و جمعبندیای است که مجوعه نظام به آن
رسیده اما قبال ایران با ایاالت متحده درخصوص موضوعاتی مانند
عراق ،بوسنی و افغانستان مذاکراتی داشته است.
وی با تاکید بر اینکه نباید هزینه و بار مسئولیت مذاکره نکردن
به دوش ایران بیفتد ،بیان کرد :نیروهای ضد مذاکراتی و مخالف
حل مناقشه در آمریکا بسیار بیشتر ،قویتر و مصممتر هستند و
مشکل اصلی باقی ماندن اختالفات را در آمریکا میبینم .ممکن
است جریاناتی در داخل مخالف هر نوع مذاکره با آمریکا باشند و
شعار هم بدهند ولی آنها فقط سروصدا دارند ولی در آمریکا البیها و
گروههای ضدایران بدون آنکه تبلیغ کرده و سروصدا راه بیندازند اما
برای عدم حل اختالفات مانع ایجاد میکنند.
ترامپ با خروج از برجام درب مذاکره را بست و نه ایران
این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی با اشاره به اختالفات
تهران و واشنگتن در چهار دهه گذشته یادآور شد :در چهار دهه
گذشته هر وقت به سدی برای حل اختالفات برخوردهایم ،این

مشکل از جانب آمریکا بوده است .آمریکا بدون کمک ایران
نمیتوانست افغانستان را تصرف کند ولی نتیجه آن این شد که
ظرف سه ماه ،ایران در محور شرارت قرار گرفت و این مسئله ضربه
سنگینی به نگرش و اعتماد ایران بود.
ابوالفتح با بیان اینکه برای آمریکا دشمنی به نام ایران بسیار
ارزشمندتروراهبردیترازوجوددشمنیبهنامواشنگتنبرایتهران
است ،عنوان کرد :شاید ما برای تبلیغات و کارهای ایدئولوژیک نیاز
به دشمنی به نام آمریکا داشته باشیم ولی آمریکا برای فروش دالر
به دالر تجهیزاتش به کشورهای عربی نیاز به دشمنی به نام ایران
دارد وگرنه در صورتی که دعوت ایران به مذاکره به شکل محترمانه و
مبتنی بر برابری و منافع متقابل باشد ،ایران آماده است در خصوص
کلیدیترینمسائلمذاکرهکند.
وی ادامه داد :در مذاکرات برجام این کار انجام شد اما یک
رییسجمهور آمد و بدون توجه به  ۱۲سال مذاکره و ساعتها
گفتوگو و تحت تاثیر البیها و فشار مجموعههای ضد مذاکراتی و
ضد ایران ،از توافق خارج شد .اگر ترامپ این مسیر را تخریب نکرده
بود ،حتی رهبری موافقت کرده بود که درخصوص مسائل دیگر هم
مذاکره شود ولی ترامپ با خروج از برجام ،درب مذاکره را بست.
آمریکا عجلهای برای مذاکره و عالقهای برای رفع تحریمها ندارد
این کارشناس ارشد مسائل آمریکا با بیان اینکه راه برگشت به
برجام و توافق با ایران بسیار ساده است و کاخ سفید هم نسبت به آن
آگاه است ،گفت :آمریکا نمیخواهد با ایران مذاکره کند ،نه اینکه
نمیتواند .ایران اراده و آمادگی دستیابی به این توافق را دارد ولی
کارشکنی از سوی آمریکا است .آنها به گونهای عمل میکنند که
ایران وارد مذاکره نشود .وقتی رهبر و وزیر امور خارجه یک کشور
تحریم میشود و فرماندهاش را ترور میکنند ،یعنی ما مذاکره و
توافقنمیخواهیم.
به گفته ابوالفتح ،ایران و آمریکا میتوانند به سمت تنشزدایی
و حل اختالفات گام بردارند ولی واشنگتن با اقداماتی که انجام
میدهد،بردیواربیاعتمادیمیافزایدوکاریمیکندکهنیروهای
موافق مذاکره مورد اقبال قرار نگیرند و مورد بیتوجهی قرار گیرند.
وی با اشاره به رویکرد مبتنی بر مهار ایران از سوی آمریکا اظهار
داشت :از روز نخستی که انقالب پیروز شد ،تحلیلی در آمریکا مورد
توجه قرار گرفت مبنی بر اینکه با گذشت زمان انقالب ایران سقوط
میکند و هرچه دیرتر با تهران مذاکره شود ،در این سقوط تسریع
ایجاد میشود .برای همین هم با مذاکرات برجام مخالفت میشد.
آنها میگفتند ما تحریمهای کمرشکنی را وضع کردهایم و حال که
زمان نتیجه دادن است ،اوباما با برجام میخواهد آن تحریمها و
فشارها را بیاثر کرده و فضای تنفسی برای تهران ایجاد کند.
این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی با بیان اینکه این تفکر
هنوز هم وجود دارد ،تصریح کرد :طرفداران این تفکر میگویند
هرچه دیرتر مذاکره کنیم ،ایران امتیاز بیشتر میدهد یا به سقوط
نزدیکتر میشود .به همین خاطر آنها عجلهای برای مذاکره و
عالقهای برای رفع تحریمها ندارند .در مجموع آن فشاری که علیه
ایران در زمان ترامپ بود ،هماکنون نیز وجود دارد و کمتر هم نشده
است.

عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه:

اقدام ایران در پنجم اسفند به منزله خروج
از برجام نیست

معاون سیاسی وزیر امور خارجه با تاکید براین که هیچکس نمی تواند
حسن نیت ایران در برجام را زیر سوال ببرد ،تاکید کرد :اقدام ایران در پنجم
اسفند به منزله خروج از برجام نیست
سیدعباس عراقچی شنبه شب و در آستانه ضرب االجل کاستن تعهدات
ایران در قبال برجام با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به بررسی
آخرین وضعیت برجام پرداخت و گفت ۱۵ :گزارش آژانس پایبندی کامل
جمهوری اسالمی ایران به برجام را تایید می کند که این شاهدی مستند و
غیر قابل انکار این مدعا است.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه افزود :با هدف رسیدن به یک توافق و
پایبندی به توافق وارد مذاکره شدیم ،ایران به طور کامل به تعهدات خود در
برجام پایبند بود و عمل کرد ،حتی زمانی که آمریکا از برجام خارج شد تا
یک سال در برجام باقی ماندیم و هنوز هم باقی مانده ایم.
وی ادامه داد  :بایدن و تیم او قبل از این که انتخاب شوند یکی از
شعارهای انتخاباتی آنها این بود که به بسیاری از توافقهای بین المللی
برخواهند گشت ،لذا از برجام هم اسم برده بودند.
عراقچیتاکیدکرد:برجامیکیازدستاوردهایدموکراتهااستوخیلی
از آنها آن موقع جزو تیم مذاکرات بودند و اکنون هم در کنار بایدن حضور
دارند ،اینها کسانی هستند که برجام را خودشان مذاکره کرده بودند و در
زمان آنها اتفاق افتاده بود و طبیعی است که انگیزه بازگشت به برجام در آنها
وجود داشته باشد.
او ادامه داد :این دیدگاه در میان آنها وجود داشت که سیاست فشار
حداکثری موفق نبوده و آنها نتوانستند به اهداف خود برسند ،ترامپ
تصور میکرد اگر فشار را به حداکثر برساند میتواند به توافق بهتر از
برجام برسد اما ناکام ماند ،این سیاست به اهداف خود نرسید ،آنها با
این شعار و با این منطق وارد انتخابات شدند و در این رقابت به پیروزی
رسیدند و بعد از ورود به کاخ سفید مشخص شد کار به آن آسانی که تصور
میکردند،نیست.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت :رژیم صهیونیستی همواره از
مخالفین برجام بوده است و در منطقه  ،کشورهای دیگری هم بودند که
مخالف برجام بودند .بایدن برای مذاکره با ایران در قالب ۵+۱اعالم آمادگی
کرد و به نظر میرسد هنوز نتوانسته اند به تنشهای داخلی خود فائق
بیایند.
توانمندیهای دفاعی ما به هیچ وجه قابل مذاکره و مصالحه
نیست
وی در ادامه با تاکید براین که در اهداف دولت دموکرات و جمهوری خواه
هیچ فرقی نیست ،افزود :آنها در مهار قدرت ایران هیچ تفاوتی با هم ندارند
و دعوا بر سر شیوههای انجام این کار است .دولت فعلی آمریکا معتقد
است شیوه دونالد ترامپ و فشار حداکثری کاری نکرده و نتوانسته آمریکا
را به اهدافش در مقابل ایران برساند ولی در آن طرف تکرار میکنند تمدید
دورههای برجام ،منطقه و موشک و  ...باید به آقای بلینکن گفت که آیا
فکر میکند چیزهایی که ایران زیر فشار حداکثری قبول نکرد ،با سیاست
مذاکراتیآقایانقبولمیکند.
او ادامه داد :جو بایدن جمعه شب گفت که ما با مذاکره با ایران از
طریق  ۵+۱بازمیگردیم ،آیا تصور میکنند ما چیزهایی که تحت فشار
حداکثری قبول نکردیم حاال با مذاکره قبول میکنیم .اگر میخواستیم
به این خواستههای غیرقانونی و غیرمشروع آمریکا تن دهیم در دوران
ترامپ چنین میکردیم .ترامپ آرزو داشت فقط یک عکس یادگاری با آقای
روحانی بگیرد و توافق جدیدی با ما امضا کند .ما زیر بار نرفتیم و االن هم
زیر بار نمیرویم .اگر آنها میخواهند برجام را نه یک کلمه کم و نه یک کلمه
زیادبپذیرند.
عراقچی درخصوص مذاکره بر سر مسائل منطقه ای و موشکی تاکید
کرد :ما بطور قطع قبول نخواهیم کرد و موضع ما کامال روشن است .نه
االن و نه بعدا به این مسائل نخواهیم پرداخت .توانمندیهای دفاعی ما به
هیچ وجه قابل مذاکره و مصالحه نیست .آمادهایم بدون کم و زیاد به اجرای
کامل برجام بازگردیم به شرط این که اول آنها بازگردند .اگر قرار باشد در
جلسات رسمی یا غیررسمی با حضور آمریکا و یا بدون حضور آمریکا گفت
وگو کنیم فقط درباره برجام است و درباره برجام پالس و  ...هیچ مذاکرهای
نخواهیمکرد.
کاهش بازرسی ها
عراقچی تصریح کرد :این تعبیر که بازرسان باید از ایران خارج شوند تعبیر
درستی نیست و تنها میزان بازرسیهای آنها کاهش مییابد.
او ادامه داد :حدود  ۲۰الی  ۳۰درصد توان نظارتی آژانس در اثر اجرای
مصوبه مجلس کاهش مییابد .علیرغم اختالف نظر بین دولت و مجلس،
دولت مجری قانون است و در اجرای قانون نمیتواند تعلل کند .در قدم
اول غنی سازی  ۲۰درصد شروع شد و در قدم دوم اجرای پروتکل الحاقی و
نظارتهای فراتر که در برجام بوده متوقف میشود.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت :به نظر نمیآید تا پنجم اسفند ماه
اقدامی در جهت لغو تحریمها صورت بگیرد و ما اجرای پروتکل الحاقی را
متوقف خواهیم کرد و این به معنای خروج از برجام نیست.
وی با تاکید براینکه توقف اجرای پروتکل الحاقی برگشت پذیر است،
افزود :به محض اینکه خواستههای ما در برجام و خواستههای مجلس
تامین شود ما دوباره بازخواهیم گشت و هم اجرای پروتکل الحاقی و هم
نظارتها و هم بقیه تعهدات را انجام میدهیم.
او با اشاره به این که پنجم اسفند ماه از برجام خارج نخواهیم شد و
بازرسیها هم متوقف نخواهد شد و توافق ایران و آژانس سر جای خود
است ،گفت :راه برای بازگشت طرفهای مقابل باز و راهحل مشکل
از سوی ما بیان شده است و مقامهای ما از جمله رهبر معظم انقالب به
صراحت فرمودند برای ما عمل مهم است و اگر آنها عمل کرده و ما راستی
آزماییکنیم،مابهتعهداتمانبرمیگردیم.
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نوروز امسال اینطوری بریم سفر!
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم خبرداد:

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :از میان گروههای مختلفی که به سفر نوروزی میروند،
افرادی که با ماشینهای شخصی خود به سفر میروند و در ویالها اسکان پیدا میکنند ،قابل نظارت
وکنترلنیستند.

تدویندستورالعملکوددهیدرختان
در فضای سبز شهری

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم از تدوین
دستورالعمل کوددهی درختان در فضای سبز شهری خبر داد.
پیام جوادیان با بیان اینکه درختان موجود در سطح شهرها و به ویژه
درختان کهنسال که از سرمایههای اکولوژیک شهر محسوب میشوند،
اظهار کرد :این درختان به دلیل تاثیر در کیفیت بصری و زیبایی شناختی،
سایه اندازی در سطح خیابانها و بوستانها ،حفظ رطوبت نسبی محیط،
افزایش شادابی و افزایش کیفیت هوای شهر از اهمیت ویژهای برخوردار
هستند .به همین دلیل حفظ این سرمایه از اولویتهای نگهداری فضای
سبز شهری است و در این خصوص یکی از شاخصترین اقداماتی که برای
حفظ درختان ضروری بوده ،تغذیه اصولی و کارآمد آنهاست.
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم ادامه داد :از این
رو در راستای مدیریت پایدار فضای سبز و پس از انجام مطالعات و تحقیقات
در مورد خاکهای شهری و روشهای تغذیه اصولی درختان و فضای سبز
در شهرهای مختلف ،تدوین دستورالعمل کوددهی درختان در فضای سبز
شهری در دستور کار قرار گرفته است.
جوادیان با بیان اینکه تحقیقات و مرور مقاالت به روز در عرصه جهانی
صورت گرفتند و سپس تدوین این دستورالعمل به پایان رسید ،خاطرنشان
کرد :در نهایت موضوع در کارگروه فنی – تخصصی باغبانی و حفظ نباتات
توسط مدیران ،رؤسا و کارشناسان فضای سبز مقیم در سازمان پارک ها و
فضای سبز مناطق هشتگانه شهرداری قم مورد بررسی قرار گرفته و به تایید
نهاییرسید.
وی افزود :اجرای تغذیه گیاهان و درختان فضای سبز شهری با استفاده از
انواع کودها به خصوص کودهای آلی در فصل خزان درختان شروع شده و
تا آخر ماه بهمن ادامه دارد .مقدار مصرف کودهای آلی به طور متوسط ۲۰
لیتر کود دامی به ازای هر متر مربع از فضای سبز است که با توجه به وسعت
فضای سبز شهری و عدم نیاز به کوددهی سالیانه ،هر ساله بخشی از آن
مصرف میشود و مصرف این کودها به طور عمده به صورت پخش سطحی
و سپس پابیل آن به درون خاک است.
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم ابراز امیدواری
کرد که با این حرکت دانش محور و اصولی قدم های مثبت و سازنده ای در
توسعه و حفظ کیفیت فضای سبز شهری صورت بگیرد.
مدیرعاملسازماناتوبوسرانیشهرداریقممطرحکرد:

برنامهریزیبرایدسترسیبهتر
شهروندان به حرم مطهر و جمکران

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم ،راهکار نجات شهر از
آلودگی ،ترافیک ،کمبود پارکینگ را در استفاده از وسایل حملونقل
عمومیدانست.
علی نیک با اشاره به اهمیت توجه به حملونقل عمومی در شهرها و
کالنشهرها ،اظهار داشت :مشکالت زیستمحیطی در کنار ترافیک،
کمبود پارکینگ و … این روزها به چالشی جدی در شهرها تبدیلشده است
که در این زمینه نیازمند فرهنگسازی استفاده از حملونقل عمومی برای
کاهشمشکالتهستیم.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم شیوع کرونا را موردتوجه قرار
داد و ابراز کرد :اپیدمی این بیماری سبب تبلیغ استفاده از خودروهای
شخصیوکاهشبهرهگیریازحملونقلعمومیبهعلترعایتبهداشت
فردی شده است که همین موضوع در کاهش چشمگیر استفادهکنندگان
از اتوبوس و تاکسی نقش زیادی داشته است.
نیک با تأکید بر اینکه درپسا کرونا درخواست ما این است که مردم به
سمت استفاده از وسایل حملونقل عمومی بیایند ،تصریح کرد :راهکار
نجات شهر از آلودگی ،استفاده از وسایل حملونقل عمومی است.
ضتر کردن بلوارها میلیاردها تومان هزینه
وی با تأکید بر اینکه برای عری 
کرده و تعداد خودروهای شخصی نیز بیشتر میشود که این موضوع راهکار
مناسب نیست ،عنوان کرد :راهگشای اصلی رفع گره ترافیک ،توسعه
حملونقلعمومیاست.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم خاطرنشان کرد :یکی از
معضالت شهر قم پارکینگها هستند ،شهر به پارکینگ تبدیلشده و ما
نیز در این زمینه معضل داریم ،اگر به حملونقل عمومی توجه کنیم نیاز به
ساختپارکینگهمنیست.
نیک بیان کرد :باید طوری برنامهریزی کرد که با حملونقل عمومی
شهروندان به نزدیکترین نقطه حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد
مقدسجمکراندسترسیداشتهباشند.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم خبرداد:

اکرانبنرهایی باموضوعبیاناترهبر
انقالب درباره انتخابات و اقتدار کشور

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم از اکران  400مترمربع
تبلیغات محیطی با موضوع بیانات رهبر معظم انقالب درباره انتخابات و
اقتدار ایران اسالمی خبر داد.
مهدی کالنترزاده با اشاره به سیاست شهرداری قم در تبلیغات شهری با
محورهایفرهنگی،اظهارداشت:همزمانباسخنرانیرهبرمعظمانقالب
در دیدار مردم تبریز ۴۰۰ ،مترمربع تبلیغات شهری با موضوع بیانات مهم
ایشان در سطح شهر قم اکران شد .مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل
شهرداری قم با بیان اینکه موضوع این تبلیغات شهری انتخابات و اقتدار
ایران اسالمی بوده است ،تصریح کرد :این بنرها با شعار ” ایران قوی” و با
هدف نشر و گسترش منویات مقام معظم رهبری در راستای زمینهسازی
جهت انتخاباتی پرشور و انتخاب اصلح که شاخصهایی که توسط ایشان
بیان گردید ،در قالبی هنرمندانه اگران شده است .کالنترزاده خاطرنشان
کرد :این تبلیغات محیطی توسط این اداره کل اکران شده است و این اقدام
بهصورت مستمر تا ایام انتخابات ادامه خواهد داشت .
سرپرست منطقه سه شهرداری قم :

بوستان والیت قم راه دسترسی ندارد

سرپرست منطقه سه شهرداری قم از نداشتن راه دسترسی به بوستان
والیت انتقاد کرد و گفت :درخواست ما این است مشکالت راه دسترسی
این بوستان بزرگ شهری بهصورت استانی برطرف شود.
مهرداد روحانی وزیری در گفتوگو با خبرنگار شهرنیوز ،با اشاره به
مشکالت و موانع موجود در دسترسی مردم به بوستان بزرگ والیت ،اظهار
داشت :در این بوستان ۲۳۰،هکتار زمین از دولت به شهرداری واگذارشده
بوده که هنوز مشکالت آن برطرف نشده است.
سرپرست منطقه سه شهرداری قم با بیان اینکه یکی از مواردی که سبب
ایجاد مشکل شده ،راه دسترسی بوستان والیت است ،افزود :در این
زمینه اداره راه و شهرسازی بههیچعنوان کوتاه نمیآمد و اعالم میکرد
حریم بزرگراه است که در نهایت با همکاری استانداری با ایجاد یک راه
دسترسی بعد از عوارضی کاشان موافقت شد ،ولی هنوز متأسفانه اداره راه
و شهرسازی این طرح را ارائه نکرده است.

طرح:مهدیعزیزی

سرلشکر باقری دیدار با آیتالله نوری همدانی:

تالش آمریکا برای بازگشت به برجام نشان اقتدار ایران

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت :دولت آمریکا امروز تالش دارد که با
حداقل امتیاز به برجام برگردد که اینها نشان از اقتدار چشمگیر نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران است.
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری روز یکشنبه در سفر به قم و دیدار با آیتالله
حسین نوری همدانی از مراجع تقلید اظهار داشت :امروز وارد دوره جدیدی
شدهایم که با مدیریت رهبر معظم انقالب اسالمی انشاءالله با کاهش تحریمها
وعقبنشینیدشمنمواجهخواهیمشد.
وی با اشاره به شکست سیاستهای تمامیتخواهانه دشمن در قبال جمهوری
اسالمی ایران ،افزود :بحمدالله ملت ایران امروز همچون گذشته به برکت خون
شهیدان سربلند و سرافراز به راه و مسیر خود ادامه میدهد.
وی بابیان اینکه در یکی دو ماه آخر دولت ترامپ فشارهای دشمن نسبت به
گذشته سنگینتر شد و در منطقه تحرکاتی انجام داد ،گفت :در این بازه زمانی به
امر فرماندهی معظم کل قوا ،نیروهای مسلح ۱۰رزمایش را در سراسر کشور برگزار
کردند که از قبل برنامهای جهت برگزاری این رزمایشها نداشتیم و بهیکباره این
رزمایشها پس از ابالغ با قدرت برگزار شد.
باقری خاطرنشان کرد :این رزمایشها در حوزههای مختلف موشکی،
هواپیماهای بدون سرنشین ،دریایی و پدافند هوایی برگزار و سبب شد تا
شیطنتهای دشمن در منطقه پایان بگیرد و مجبور شود که منطقه را ترک کند و
در این مدت امنیت کشور بهخوبی حفظ شد.
وی اضافه کرد :نیروهای مسلح در دو سال اخیر با فشارهایی از سوی دشمن
و مواردی چون خروج از برجام ،تشدید تحریمها و بهتناوب ،تشدید فشارهای
نظامی و دفاعی مواجه شد که بحمدالله با فرماندهی رهبر معظم انقالب اسالمی
و تالشهای صورت گرفته و عنایت پروردگار در نهایت دشمن با خفت منطقه را
ترک کرد و آرزوهایش به نتیجه نرسید .باقری گفت :نیروهای مسلح در کنار دفاع
و امنیت که مسئولیت اصلیشان است در یک سال گذشته در مقابله با شیوع
ویروس کرونا حداکثر تالش را داشتند و توانستند با پذیرش بیماران در ۵۸
بیمارستان و ایجاد قرنطینه مانع از شیوع بیشتر این بیماری شوند .رئیس ستاد
کل نیروهای مسلح ادامه داد :همچنین با انجام «طرح غربالگری سپهبد شهید
قاسم سلیمانی»  ۸۰درصد مردم را غربالگری کردند که اجرای این طرح توسط
بسیجیان موجب کنترل بیماری شد و کاهش تعداد فوتی ها شد .باقری بابیان
اینکه اقدامات دیگر در کمک مؤمنانه نیز وجود دارد که به برکت خون شهیدان این
اقداماتصورتگرفتهوهمچنانادامهخواهدداشت،تأکیدکرد:تالشمیکنیم
تا به برکت خون شهیدان و لطف الهی بتوانیم خدمتگزار مردم باشیم.
آیتاللهنوریهمدانی:
ساخت سالحهای مدرن داخلی دشمن را عصبانی کرده است
آیتالله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید نیز دراین دیدار بابیان اینکه
ساخت سالحهای مدرن داخلی دشمن را عصبانی کرده است گفت :امروز

همچون هشت سال دفاع مقدس مردم در میدان هستند و دشمنان هنوز قدرت
ما را درک نکردند و کینه ما را در دل دارند.
این مرجع  ،با بیان اینکه آن چیزی که دشمن ما را به ذلت کشانده ،ترس از مرگ
است  ،افزود :در دین اسالم خداوند شهادت را قرار داده است و امروز ما عاشقانه
بهدنبالشهادتهستیم.
وی با اشاره به اینکه حضرت امیرالمومنین (ع) در نهجالبالغه آوردهاند که ستون
دین اجتماع مسلمانان است ،گفت :امام خمینی (ره) فرمودند ،نتیجه به ثمر
رسیدن انقالب اسالمی حضور مردم و گودنشینان در میدان است.
آیتالله نوری همدانی بابیان اینکه امروز همچون هشت سال دفاع مقدس
مردم در میدان هستند و دشمنان هنوز قدرت ما را درک نکردند و کینه ما را در دل
دارند،تاکید کرد :مسئوالن باید قدر مردم را بدانند و در شرایط امروز به مشکالت
آنان رسیدگی شود.
وی با اشاره به تفاوت نیروی مسلح ما با دیگر کشورها ،گفت :اینکه نیروهای
مسلح ما از دو ویژگی مادیت و معنویت برخوردار هستند ،اما نیروهای مسلح سایر
کشورهافقطمادیتدارند.
اینمرجعتقلیدافزود:نیروهایمسلحبرخیکشورهاسالحهایمدرنراعامل
پیشرفت خود میدانند؛ اما نیروهای مسلح ما عالوه بر برخورداری از سالحهای
مدرن؛ از اخالص ،توکل به خدا ،اعتمادبهنفس نیز برخوردار هستند؛ یعنی وجود
معنویتدربیننیروهایمسلحآنهاراباسایرنیروهایمسلحکشورهاخاصکرده
است.
نماینده ولیفقیه در استان قم :
رزمایشهای نظامی باید با قدرت دنبال شود
نماینده ولیفقیه در استان قم نیز ظهر دیروز در دیدار رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح از برگزاری  10رزمایش زمینی ،هوایی و دریایی اخیر یاد کرد و گفت:
رزمایشها باید با قدرت دنبال شود چراکه با این رزمایشها دشمن جایگاه ،مقام و
استعداد ما را میسنجد و افرادی که از این مباحث فهمی ندارند یا خود را به غفلت
میزننددرحقیقتمتوجهاهمیترزمایشنیستند.
آیتالله سید محمد سعیدی از قم حرم اهلبیت(ع) نام برد و اظهار کرد :این
شهر از یک جایگاه ویژه برخوردار است به همین علت ما نیز در برنامهریزیهای
خود باید به این جایگاه توجه کنیم.
وی با تاکید بر اینکه قدرت نظامی جمهوری اسالمی ایران با قدرت نظامی دیگر
کشورها متفاوت است ،اضافه کرد :ما هر کاری که در حوزه نظامی انجام میدهیم
برای کسب رضای خداوند متعال و در مسیر اهداف الهی است.
نماینده ولیفقیه در استان قم از برگزاری  ۱۰رزمایش زمینی ،هوایی و دریایی
یادکردوگفت:رزمایشهابایدباقدرتدنبالشودچراکهبااینرزمایشهادشمن
جایگاه ،مقام و استعداد ما را میسنجد و افرادی که از این مباحث فهمی ندارند یا
خود را به غفلت میزنند در حقیقت متوجه اهمیت رزمایش نیستند.
وی با اشاره به تاکید آیاتی از قرآن کریم بر لزوم تقویت توان دفاعی حکومت
اسالمی خاطرنشان کرد :دشمن باید از قدرت نظامی مسلمانان در هراس باشد
و ما باید با توکل به خداوند تقویت قدرت نظامی خود را دنبال کنیم و هیچگاه از
توسل به درگاه الهی غافل نشویم .سعیدی با بیان اینکه امدادهای غیبی همیشه
همراه نظام اسالمی بوده است ،عنوان کرد :سنت خداوند این است که باید
مردم باشند تا این امدادها هم مستمر شوند اما اگر مردم نباشند امیرالمؤمنین
هم در رأس امور قرار گیرد نمیتوان به هدف رسید .تولیت حرم مطهر حضرت
معصومه(س) بر لزوم حراست از حضور مردم در صحنه تاکید کرد و افزود :باید از
هر چیزی که مردم را از صحنه خارج میکند پرهیز شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم خبرداد:

تملکوطراحیخیابانظهورجمکران

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با اشاره به
تکمیلعملیاتعمرانیپیادهراهانقالب،ازتکمیل
کامل پروژه بهزودی خبر داد گفت :تملک و طراحی
بخشهایی از خیابان ظهور در جمکران نیز در
دستور کار قرار دارد ضمن اینکه بنا داریم رینگ
میانی جمکران را نیز به انجام برسانیم.
عباس حلوایی زاده با اشاره به فازبندی افتتاح
پروژههای عمرانی در سال جاری ،اظهار داشت :در
طول سال جاری پروژههای زیادی به بهرهبرداری
رسید و تاکنون  ۴مرحله افتتاحیه در شهر قم
انجامشدهاست.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم ابراز کرد:
یکی از پروژههای مهم عمرانی ،تقاطع سه سطحه
ولیعصر(عج) بود که ماه گذشته کلیه عملیات
آن ازجمله رمپ جهتی و محور مستقیم به همراه

عملیات روسازی و عملیات تکمیلی به بهرهبرداری
رسید .حلوایی زاده با بیان اینکه این پروژه بالغبر
 ۵۰میلیارد تومان هزینه عملیات عمرانی و
جابهجایی تأسیسات منهای بخش کوچکی از
تملکات در مسیر داشته است ،افزود :یکی دیگر
از پروژهها ،پیاده راه انقالب بود که حدفاصل عمار
یاسر تا سه راه ارم و به سمت ورودی حرم حضرت
معصومه(س) اجرایی و تکمیل شد و مبلمان
شهری و روشنایی نیز به سرانجام رسید که بهزودی
بهبهرهبرداریمیرسد.
وی خاطرنشان کرد :ازجمله پروژههای مهم،
رینگ میانی جمکران است که بخشی از آن در
قالب  ۲کیلومتر مسیر شامل تملک ،توافقات
امالک،تثبیتبستر،روسازی،زیرسازی،روشنایی
و برق شبکه تکمیلشده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با تأکید بر
اینکه این رینگ دوم و میانی منطقه جمکران
است ،عنوان کرد :کل مسیر نیز  ۹۰متری و رینگ
عریضی به شمار میرود که در ایام نیمه شعبان
ساماندهی خوبی در بحث ترافیکی به همراه دارد.
حلوایی زاده یادآور شد :در این پروژه حدفاصل
خیابان امام حسن عسکری(ع) و بلوار پیامبر
اعظم(ص) تکمیل و توافقات انجام شد و بخش
بعدی نیز دارای دو مرحله است که قسمتی از آن
از پشت روستای جمکران عبور و به خیابان امام
حسنعسکری(ع)اتصالپیدامیکند.
وی افزود :تملک و طراحی بخشهایی از خیابان
ظهور در جمکران نیز در دستور کار قرار دارد ضمن
اینکه بنا داریم رینگ میانی جمکران را نیز به انجام
برسانیم.

بخشدارکهکخبرداد:

پاکسازی ورودی سه روستا بخش کهک تا پایان هفته

بخشدار کهک از جمع آوری زباله در ورودی سه روستای ابرجس ،کرمجگان و
بیدهند و پاکسازی معابر اصلی این روستاها تا پایان هفته خبر داد.
بخشدار کهک در گفتگوی تصویری با خبر شامگاهی سیمای نور با اعالم این
خبر گفت :با توجه به اینکه روستاهای باال دست ابرجس بخش کهک ،محل
اصلی ورود گردشگران است ،در این مناطق به عادت محلی ،تخلیه زباله بدون
توقف و در اصطالح شوتینگ انجام میشود که همین موضوع باعث شده است
تا ورودی این روستاها چهره زیبایی نداشته باشد.
وی افزود :در آخرین جلسه با دهیاران و شورای بخش ،دستورات الزم داده
شد که در ورودی و خروجی روستاهای باال دست سطلهای زباله تهیه و نصب

شود تا شرمنده مردم شهید پرور این بخش و گردشگرانی که به این بخش سفر
میکنندنباشیم.
شریفی گفت :از گردشگران و میهمانان تقاضا داریم در رعایت نکات بهداشتی
کمک یار دهیاران و طبیعت سرسبز بخش کهک باشند و مردم بخش کهک نیز
در گزارش مشکالت بخش ما را یاری کنند.
جانمایینادرستمحلشوتینگزبالهدراینروستاها،ازچندسالقبلمطرح
است و حتی خبر مرکز قم در گزارشهای متعددی به آن پرداخته و مسئوالن
این بخش هم قولهایی برای رفع این مشکالت در سال  ۹۷داده بودند ،اما این
قولها محقق نشد و هنوز این مشکل پا بر جاست.

ادعای یک نماینده مجلس از کشف داروی ایرانی ضد کرونا
فاطمه محمد بیگی نماینده مردم قروین در مجلس با بیان اینکه دانشمند جوان قزوینی موفق به
کشف داروی ضدکرونایی شده که  ۱۰۰سال گذشته هم داروی ضدانگل بوده و سابقه دارویی دارد،
گفت :چرا دارو دپو می شود و اجازه توزیع به آن داده نمی شود؟ این عضو کمیسیون بهداشت مجلس
مدعی شد :چرا  ۴عدد همین دارو در ناصرخسرو به قیمت  ۳میلیون و  ۲۰۰هزار تومان فروخته می
شود؟ در حالی که داروی تولیدی ما با قیمت ۳۰هزار تومان قابل دسترسی برای مردم است؟ آیا امکان
نفوذ برای ادامه واردات نوع خارجی آن مانع برگزاری جلسات ستاد ملی کرونا در کمیته علمی می
شود؟ ما خواهان برگزاری این جلسه و بررسی صدور مجوز پخش داروی ایرانی ضدکرونا هستیم ،تعلل
برایمقابلهباکرونایجهشیافتهرابررسیکنید،کرونایجهشیافتهانگلیسیسهبرابرسریعترازنوع
معمولی کشنده تر است که باید با آن مقابله کنیم.
پاسخ تند محمود احمدینژاد به سخنان اخیر حدادعادل
محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم و دهم در ویدئویی در واکنش به اظهارات حدادعادل که گفته
بود تکلیف احمدی نژاد روشن است و تایید صالحیت نمی شود ،گفت :این آقایی که این حرف ها را
مطرح کرد در سال  ،۸۴با کمک دوستانش تا لحظه آخر سنگین ترین فشارها را به بنده وارد کردند که
به نفع کاندید موردنظرشان انصراف بدهم .رییس دولت نهم و دهم تصریح کرد :اینها انقالب و کشور
را ارث پدری خودشان می دانند و به دنبال این هدف هستند که بتوانند مردم را به طور کامل از همه
عرصه ها کنار بزنند .نباید فراموش کنیم که امام راحل فرمودند نگذارید انقالب به دست نامحرمان و
نااهالن بیفتد.او تاکید کرد :ما چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم که با نقش آفرینی عده ای که
قبل از انقالب دست فرح پهلوی همسر محمدرضا شاه پهلوی را می بوسیدند اما بعد از انقالب به
تعبیری رنگ عوض کردند و تبدیل به سوپر حزب اللهی شدند و در نتیجه به کارها وارد شدند اوضاع
کشور درست شود؟!
یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی بازداشت شد
براساس گزارش خبرگزاری مهر یکی از مدیران ارشد ارزی بانک مرکزی به اتهام دریافت رشوه در
پرونده توزیع ۳۵میلیارد دالر ارزهای مداخلهای بانک مرکزی بازداشت شد.بنا به نوشته این خبرگزاری
"متهم ،چندین سال مسئولیت اصلی در حوزه ارزی بانک مرکزی باالخص فروش بیضابطه دهها
میلیارد دالر ارز در قالب ارزهای مداخلهای را برعهده داشته و یکی از متهمان اصلی در خصوص ایجاد
نابسامانیهای ارزی در سالهای اخیر در کشور است ".این پنجمین مدیر ارشد بانک مرکزی است که
در سالهای اخیر تحت تعقیب قرار گرفته است.
کرونا جان چند راننده تاکسی را گرفت؟
مدیرعاملاتحادیهتاکسیرانیهایشهریکشوردرموردآمارمبتالیانبهکرونادرمیانرانندگانتاکسی
گفت :براساس آماری که تا االن به دست ما رسیده حدود هزار و ششصد تن از رانندگان متاسفانه به
بیماری کرونا مبتال شده اند و صد و پنجاه و دو نفر هم متاسفانه جان خودشان را به خاطر این بیماری از
دست داده اند .مرتضی ضامنی افز.ود :درخواست ما این بوده که الاقل بعد از گروههایی مثل کادرهای
درمان قشر رانندگان تاکسی که هم از لحاظ شغلی در خطر هستند و هم به خاطر کرونا از نظر زندگی و
معیشت دچار چالش شده اند وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا در اولویت قرار بدهند.

رئیسدانشگاهعلومپزشکیقم:

حال 13بیمار کرونایی در قم وخیم است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در این استان گفت :در حال حاضر
َ
 ۱۰۸بیمار با عالئم قطعی کرونا در بیمارستان ها و مراکز درمانی قم بستری هستند که  ۱۳تن از آنها
بدحال می باشند .به گزارش عصر یکشنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم ،محمد رضا قدیر
در گفت و گویی اظهار داشت :در شبانه روز منتهی به سوم اسفندماه ۲۵ ،بیمار با عالئم کرونا توسط
اورژانس مراکز درمانی قم مورد پذیرش قرار گرفتند .وی بستری شدن  ۱۸بیمار را مورد توجه قرار داد و
گفت ۱۷:بیمار که طی روزهای گذشته بستری شده بودند نیز ترخیص شدند .وی همچنین بیان کرد:
خوشبختانه در این مدت شاهد هیچ مورد فوتی کرونایی نبودیم.
ظهرروزگذشتهصورتگرفت

تصادف مرگبار در اتوبان قم-کاشان

برخورد یک دستگاه کامیون با دو دستگاه پژو و پراید در محور قم-کاشان یک کشته برجای گذاشت.
این حادثه که در ساعت  ۱۲:۲۰در کیلومتر  ۲۳اتوبان قم-کاشان رخ داد  ،برخورد کامیون بنز با پژو و
پراید باعث خروج و واژگون شدن کامیون بنز و جانباختن ،سرنشین۲۰ساله آن شد.
به گفته سرهنگ پناهی رئیس پلیس راه استان علت این حادثه را بی احتیاطی راننده سواری کامیون
به علت خستگی و خواب آلودگی نسبت به سواری پراید و عدم توجه به جلو از سوی سواری پژو اعالم
کرد.

