رئیس شورای اسالمی شهر قم :

گیت بازرسی خیابان ارم حذف می شود
رئیس شورای اسالمی شهر قم ضمن تشکر از امام جمعه قم
برای اعالم جمع آوری ِگیت بازرسی آستان مقدس حضرت فاطمه
معصومه (س) در خیابان ارم گفت  :تردیدی نیست که خیابان
ها متعلق به شهر و مردم است و امیدواریم با برداشته شدن این
گیت بتوان ساماندهی این خیابان را برای آرام سازی شارع و
پیاده راه سازی از سر گرفت .عبدالله جاللی دیروز و در ابتدای
یکصد و هشتاد و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی
شهر قم با تبریک سالروز میالد امام جواد االئمه (ع) ضمن تشکر
از امام جمعه قم برای اعالم جمع آوری ِگیت بازرسی آستان

روزنامه
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رئیس کل دادگستری استان قم هشدارداد:

وعده سودهای باال
دروغین و دام است

رئیس کل دادگستری استان قم گفت :عدهای با وعدههای
دروغین سود  ۵۰تا  ۶۰درصد سرمایههای مردم را جذب
میکنند؛ این وعدهها دروغین و دام است و مردم باید هوشیار
باشند .حجتاالسالموالمسلمین علی مظفری در دیدار با
آیتالله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید ،با اشاره به
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مدیرکلآموزشوپرورشاستانقم:

نرخ باسوادی در قم  ۹۷درصد است
مدیرکل آموزش و پروش استان قم گفت :قبل از پیروزی انقالب
اسالمی نرخ باسوادی در این استان  ۴۷درصد بود که با افزایش
 ۵۰درصدی ،امروز به  ۹۷درصد افزایش یافته است .حمیدرضا
شیخاالسالم روز دوشنبه در جلسه شورای اطالعرسانی ،افزود:
باسوادی زنان و مردان قبل از پیروزی انقالب به ترتیب  ۳۴و ۶۴
درصد بود که امروز به  ۸۷و  ۹۳درصد رسیده است .وی اضافه
کرد :باسوادی ساکنان شهر و روستای قم قبل از انقالب به ترتیب
 ۵۳و  ۳۰درصد بود که امروز به بیش از  ۹۰و  ۸۰درصد افزایش
یافته است .به گفته وی ،بر اساس نتایج سرشماری سال  ،۹۵رشد
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رهبرمعظمانقالبدردیداراعضایمجلسخبرگانرهبری:

مجلس و دولت
اختالفنظرشان را حل کنند
اختالف نظرها نباید نشان دهنده دوصدایی باشد
دولت خود را موظف به عمل به قانون میداند
ممکن است غنی سازی به  ۶۰درصد هم برسد

پروندههای کثیر الشاکی در استان ،افزود :پرداخت سودهای
باال در عمل امکانپذیر نمیباشد و در اصل از پول مردم
به خودشان سود میدهند؛ این مساله یک مشکل خیلی
اساسی است که دستگاه قضایی با آن درگیر است.وی اضافه
کرد :حداقل سه سال زمان میبرد تا فرد متوجه شود این سود

نگرانی از عادیانگاری و کاهش رعایت شیوهنامههای بهداشتی ؛

خطرتشدیدشیوعکرونادرکمینقم
4

مدیر کل دامپزشکی استان قم اعالم کرد

بازگشایی باغ پرندگان پس از برطرف
شدن مشکالت بهداشتی

مدیرکل دامپزشکی استان قم از تشکیل کمیتهای برای خانه مطبوعات استان با اشاره به معدوم سازی ۶۹۲قطعه پرنده
شناسایی علت بیماری در باغ پرندگان و جبران خسارت سرمایه بر اثر آنفلوآنزا در باغ پرندگان قم اظهارداشت :پس از طی شدن
گذار پس از برآوردهای نهایی خبر داد.رفیعی در نشست خبری فرایند ۴۲روزهقرنطینهوتکمیلحذفعواملآلودهکنندهوپس
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رئیس پلیس راهور ناجا خبرداد:

سامانهالکترونیکیکروکیتصادفاتدرقمراهاندازیشد
8
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عضو شورای اسالمی شهر قم :

عده ای نمی خواهند هیچ آبادانی در قم اتفاق بیفتد

عضو شورای اسالمی شهر قم با انتقاد از برخی افراد که اجازه سامان یافتن قم را نمی
دهند تصریح کرد :متأسفانه عده ای می خواهند هیچ آبادانی در قم محقق نشود .حجت
االسالم والمسلمین سید محمد آتش زر با اشاره به این که تخریب وجهه باغ پرندگان قم
دارای پشت پرده هایی است بیان کرد :دردمندانه باید اعتراف کرد که برخی تالش می
کنند تا قم ،سامان نگیرد .وی افزود :زمانی که بوستان علوی در قم راه اندازی شد ،برخی
می گفتند چرا محل فساد در شهر ایجاد کرده اید .عضو شورای اسالمی شهر قم اضافه
کرد :نمونه دیگر اینگونه انتقادها زمانی بود که پل شهدای مدافع حرم در حال ساخت

آگهی مزایده

اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان قم
در نظر دارد تعداد 27رقبه مسکونی ،تجاری و باغ از موقوفات حوزه عملکرد خود را طبق
لیست ذیل از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید و فرجه ی شرکت در مزایده از تاریخ 1399/12/05
لغایت  1399/12/19و زمان برگزاری جلسه کمیسیون مزایده ساعت  10صبح روز چهارشنبه
مورخه  1399/12/20در دفتر کار ریاست اداره خواهد بود.
آدرس اداره اوقاف ناحیه دو :خیابان امامزاده ابراهیم علیه السالم ،جنب امامزاده ابراهیم علیه
السالم

شناسه آگهی1082327
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جناب آقای مهندس محسن عابدینی پور
با نهایت تاسف وتاثر درگذشت برادر گرامیتان را
تسلیت عرض نموده واز خداوند متعال برای آن مرحوم
رحمت وغفران وبرای شما و دیگر باز ماندگان صبر و
اجرمسئلتداریم.

حسین عبداللهی -روح اله کرمانی
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اخبار

 شماره 5223ت و سوم 
سهشنبه -پنجم بهمن ماه  -1399سال بیس 



رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری:

مجلس و دولت اختالفنظرشان را حل کنند

برایپیشرفتکشورچه
بایدکرد؟

در برخی از حوزه ها  40سال سعی و خطا کرده
ایم و باز هم در حال این تکرار بیهوده هستیم .طاقت
همدیگر را نداریم و به جای تشکیل اتاق های فکر ،کمیسیونهای تخصصی و
پژوهشکده ها فقط از پشت تریبون با هم صحبت میکنیم.
این روند چه عایدی برای کشور داشته است؟براستی جایگاه علم کجاست؟راه
رهایی از اقتصاد نفتی چیست؟ کشوری مانند نروژ فقط  %4درآمد نفتی اش را در
بودجه جاری کشور می آورد و بقیه را بیرون از کشور سرمایه گذاری مینماید .امروز
مالکیت %2تا %3اکثر کمپانی های اروپایی و آسیایی در اختیار نروژ است .در سال
 2013چین  %14بیشتر از امریکا صادرات داشته و کمتر هم واردات از این کشور
داشته است .این بیانگر چیست؟ البته که نشان از اهمیت و تفوق به جایگاه علم و
فناوری و نگاه ویژه به این بازارها است .به همین خاطر است که تحلیل گران بر این
باورند که بزودی چین به قدرت اول اقتصاد دنیا تبدیل خواهد شد.
متاسفانه امروز شاهد این هستیم که اکثر افراد در همه حوزه ها متخصص شده
اند .فردی که حتی از شهر خود خارج نشده ،دنیا را ندیده ،کتاب نمی خواند ،زبان
خارجی نمیداند و سرانه مطالعه اش به روزی یک دقیقه هم نمیرسد ،برای آسیا
و اروپا در برنامه های تلویزیونی و شبکه های اجتماعی راهبرد تعیین میکند و هر
صبح و ظهر و شام یک حرف میزند و برای کشور نسخه می پیچد.
جای تاسف است که تصمیم گیری در کشور و در همه دولت ها ،به جای سیستم
محوری ،فرد محور بوده است .این در حالی است که امروز در دنیا جذابیت های
فردی(کاریزما) در عرصه ها کمرنگ تر شده است .امروز در دنیا می بینیم که اکثر
روسای جمهور ،وزیران و یا کارآفرینان بزرگ وقتی وارد جلسه ای می شوند دنبال
جایگاه و نشستن در باالی جلسه نیستند .در اولین جای خالی جلسه نشسته و
افکار خود را ارائه می دهند .اما ما به دنبال نشستن در باالی جلسه و میزهای بلند
هستیم .دنبال راه انداختن افراد به دنبال خود هستیم تا حضورمان دیده شود ،در
حالیست که حضور با فکر دیده میشود و نه با نفر و با راه انداختن سیاهی لشکر.
ما تحمل نقد نداریم و بالفاصله آماده ایم تا جواب اشخاص را از پشت تریبون ها و
رسانه ها بدهیم .با تخریب دیگری نمیتوان پیشرفت کرد ،با کسب دانش ،سفر،
دیدن و آموختن میتوان انتظار پیشرفت داشت.
با نگاهی ساده به بحث دیپلماسی متوجه می شویم در تمامی دولت ها راهبرد
مشخصیبرایتعاملبادنیانداشتهایم.یکدولتبهامریکایجنوبیتوجهکرده،
دولت بعد نگاهش به اروپا بوده و یک دولت نگاهش به شرق بوده است .توازنی
بین این دیدگاه ها نمی توان یافت ،در حالی که به یک میزان همه از اهمیت
برخوردارند .چرا تا به امروز ما به آفریقا نگاه ویژه ای نداشته ایم .امروز بیشترین
مهندس در آفریقا چینی و روسی هستند .اگر میخواهیم پیشرفت کنیم باید به
بازارهای آفریقا و آسیا توجه کنیم .رشد جمعیت در این قاره ها در حال افزایش
است پس نگاه و برنامه ریزی خاصی را می طلبد .امروز مگاسیتی ها حرف اول را
دردنیامیزنند.بعنواننمونهبمبئی،شانگهایوتوکیواهمیتیکمترازکشورهای
خود ندارند .این شهرها به دنبال فناوریها و نوآوری های روز دنیا رفته اند.
روزگاری مالک پیشرفت کشورها تعداد دودکش ها و کارخانه های ذوب آهن و
سیمان بود اما امروز فناوری و نوآوری تعیین می کند که کدام کشور پیشرفته است.
امروز اکثر اقتصاد جهان در شهرهاست .متاسفانه چند وقتی است با پدیده ای
عجیب در جامعه مواجه هستیم عده ای در جامعه تالش می کنند که همه یک
جور فکر کنند ،همه یک جور رفتار کنند و با نگاه متفاوت مشکل دارند.
این نوع نگاه جلوی پیشرفت و یادگیری را می گیرد .جهان ما جهان تفاوت نگاه
هاست .باید به تفاوت و تفکرات و سلیقه همدیگر احترام بگذاریم .برای پیشرفت
کشور باید هم اندیشی کرد ،هم فکری کرد .ما همه سوار یک کشتی هستیم و راه
نجات این کشتی علم است و علم است و علم.
مشاورعالی معاون علمی و فناوری رییس جمهور
کامبیزمهدیزاده*

مدیر کل دامپزشکی استان قم اعالم کرد

بازگشایی باغ پرندگان پس از برطرف
شدنمشکالتبهداشتی

مدیر کل دامپزشکی استان قم از تشکیل کمیتهای برای شناسایی علت بیماری
در باغ پرندگان و جبران خسارت سرمایه گذار پس از برآوردهای نهایی خبر داد.
رفیعی در نشست خبری خانه مطبوعات استان با اشاره به معدوم سازی ۶۹۲
قطعه پرنده بر اثر آنفلوآنزا در باغ پرندگان قم اظهارداشت :پس از طی شدن فرایند
 ۴۲روزهقرنطینهوتکمیلحذفعواملآلودهکنندهوپسازشستشووضدعفونی
تکمیلی و رعایت الزامات ،مجوزهای نهایی بهداشتی برای این مجموعه تفریحی
صادرمیشود.
وی با تاکید بر اینکه در زمان بهره برداری با رعایت نکات اصلی بهداشتی و امنیت
زیستی ،مجوز  ۳ماهه برای افتتاح صادر شد.گفت :برای صدور مجوز نهایی باید
برخی الزامات بهداشتی رعایت شود تا مجوزهای الزم دوباره صادر شود.
رفیعی در خصوص علت و منشا اصلی آلودگی افزود :علت بیماری میتواند از
طریق افراد ،وسایل آلوده یا طیور بیمار باشد ،اما برای شناسایی چگونگی ورود
ویروس آنفلوآنزا به باغ پرندگان کمیته کارشناسی در حال بررسی است.
مدیر کل دامپزشکی استان قم با اشاره به خسارت وارده به سرمایه گذار این طرح
گفت :پس از برآورد کمیته تحقیق میزان خسارت پرداختی به سرمایه گذار اعالم
خواهد شد .مدیر کل محیط زیست استان هم در خصوص مجوزهای صادر شده
برای این مکان تفریحی گفت :باغ پرندگان در رده یک فعالیت محدوده شهری
قرار دارد و تاییدیههای قانونی الزم را از زمان آغاز فعالیت اخذ کرده است .موسوی
افزود :از نظر مجوزهای زیست محیطی هیچ مشکلی درباره این طرح وجود ندارد
و طرح توجیهی و پروانه بهداشتی الزم را دریافت کرده است .معاون خدمات
شهری شهرداری قم هم با تاکید بر اینکه در زمان افتتاح مجوز ۳ماهه و موقت برای
آغاز به کار طرح دریافت شده است گفت :پیگیر رفع ایرادات فرعی باقی مانده
هستیم تا بتوانیم مجوزهای نهایی را برای بهره مندی مردم از این طرح تفریحی
فراهمکنیم.سامعظرفیتاینمجموعهتفریحیرابیشاز ۳هزارپرندهعنوانکرد
و گفت :پس از برطرف شدن دغدغهها و الزامات بهداشتی دوباره فعالیت خود را
آغاز خواهد کرد.
مدیرکلکمیتهامداداستانقمخبرداد

ایجاد نزدیک به ۳هزار شغل
توسط کمیته امدام قم

مدیرکل کمیته امداد استان قم از ایجاد  ۲۹۰۳شغل در سال جهش تولید خبر
داد.
میرشکار با اشاره به هدفگذاری دو هزار  ۸۷۴شغل در ابتدای سال ۹۹
اظهارداشت :علیرغم وجود ویروس منحوس کرونا و اختالل در کسب و کارها ،نه
تنها یک ماه زودتر به هدف پیش بینی شده رسیدیم بلکه توانستیم تا پایان بهمن
امسال دو هزار و  ۹۰۳شغل ایجاد کنیم که این رقم نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  ۴۵درصد رشد را نشان میدهد.
میرشکار با بیان اینکه برنامه ریزی اشتغال مددجویان توسط مراکز کاریابی برای
امسال  ۳۳۴شغل بود تصریح کرد :تا پایان بهمن  ۷نفر هم بیشتر در کارگاههای
تولیدیومراکزخدماتیاستانمشغولبهکارشدندکهاینرقمنشانگر ۱۴۵درصد
رشد نسبت به مدت مشابه پارسال است .وی ضمن قدردانی از همراهی بانکهای
عامل استان در کاهش فرآیند و سهولت پرداخت تسهیالت به مددجویان این نهاد
تصریح کرد :امسال با پرداخت  ۶۸۵میلیارد ریال تسهیالت به دو هزار و ۵۶۲
متقاضی وام اشتغال ۶۱،درصدی نسبت به سال گذشته رشد داشته ایم .مدیرکل
کمیته امداد قم یکی از دالیل موفقیت این استان در اشتغال و خودکفایی افراد
تحت حمایت را بهره گیری از  ۴۰۰راهبر شغلی اعالم کرد و افزود :این کارآفرینان
حرفهای پس از تأیید توسط این نهاد مددجویان را از زمان دریافت تسهیالت تا
فروش محصوالت تولید شده آنها هدایت و راهنمایی میکنند.

اختالف نظرها نباید نشان دهنده دوصدایی باشد

حضرت آیت الله خامنهای تاکید کردند :مجلس
و دولت اختالفنظر امروزشان را حل کنند که
نشاندهندهدوصدایینباشد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دفتر
مقام معظم رهبری ،حضرت آیت الله خامنهای در دیدار
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در محل حسینیه
امام خمینی(ره) درباره اختالف نظر بین مجلس و
دولت درباره اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو
تحریمها تصریح کردند :مجلس و دولت اختالفنظر
امروزشان را حل کنند که نشاندهنده دوصدایی
نباشد .باید به دقت به این قانون که قانون خوبی است
عملشود.
رهبرمعظمانقالباسالمیمنظومهمفاهیممعرفتیو
افزار ساختار نظام اسالمی دانستند
ارزشی اسالم را نرم ِ
و با اشاره به لزوم روزآمد شدن این نرم افزار متناسب
با گسترش دامنه فعالیتهای نظام اسالمی و بروز
چالشهای جدید گفتند :یکی از وظایف مهم فضال و
متفکرین ،تقویت مبانی فکری نظام اسالمی بهمنظور
عملیاتیکردنمفاهیمدینیموردنیازجامعهاست.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین ادبیات روزهای
اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی در مورد ایران ،ادبیاتی
مستکبرانه،طلبکارانهوغیرمنصفانهدانستندوگفتند:
نتیجه این ادبیات جز منفورتر شدن آنها نزد ملت ایران
نخواهد بود .ضمن آنکه جمهوری اسالمی از مواضع
منطقیخوددرموضوعهستهایکوتاهنخواهدآمدوبر
اساس مصلحت و نیاز کشور تا آنجا که الزم باشد ،حتی
تا غنی سازی  ۶۰درصد پیش خواهد رفت.
حضرت آیتالله خامنهای در ابتدای سخنانشان
ضمن تبریک میالد حضرت جواداالئمه و حضرت
امیرمؤمنان و با گرامیداشت چند عضو فقید مجلس
خبرگان ،یکی از نیازهای مهم جوامع اسالمی را
عملیاتی کردن مفاهیم دینی برشمردند و گفتند :در
هر برههای که این مفاهیم عملیاتی شد ،برای کشور و
ملت و آبروی جمهوری اسالمی ،ارزشمند بود و هرجا
که غفلت کردیم از برکات آن محروم شدیم.
ایشان افزودند :امام بزرگوار با حضور در صحنه و
تبیین مفاهیمی همچون توکل ،تکلیف ،ایثار ،جهاد
و شهادت ،آنها را در جامعه و زندگی مردم رایج کردند
و نتیجه آن ،پیروزی ملت ایران در یک جنگ هشت
سالهیبینالمللیبود.
ایجاد نهضت اسالمی ،نظریهپردازی برای ساختار
نظام و گسترش دادن دین به عرصههای اجتماعی
و اداره کشور بهوسیله امام خمینی(ره) از دیگر
نمونههایی بود که رهبر انقالب اسالمی به آنها اشاره
کردند و گفتند :نمونه جدید این موضوع ،عملیاتی
شدن مفهوم واالی مواسات بهوسیله مردم و جوانان و
دستگاههای دولتی و نهادهای انقالبی و شکل گیری
نهضت بزرگ کمک مؤمنانه در شرایط کرونایی بود که
گرههای زیادی را باز کرد.

افزار نظام اسالمی را وظیفه
ایشان روزآمد کردن نرم ِ
فضالی صاحب نظر دانستند و گفتند :البته این
بهروزرسانی به معنای دستکاری در منظومه مفاهیم
دینی نیست بلکه به معنای کشف حقایق متناسب با
المللی نظام اسالمی است.
نیازهای داخلی و بین
ِ
رهبرانقالباسالمیبهچندنمونهمتناسببامسائل
روز اشاره کردند و افزودند :بهعنوان مثال هنگامی
که نظام اسالمی با فشارهای شرطی دشمن مواجه
میشود و او برداشتن تحریمها را منوط به یک یا چند
شرط میکند که انجام آنها ممکن است بهشدت گمراه
کننده و هالک کننده باشد ،نظام اسالمی چه باید
بکند؟ حضرت آیتالله خامنهای در پاسخ به این سؤال
تأکید کردند :در چنین شرایطی باید مفهوم دینی
استقامت و صبر ،تبدیل به یک حرکت جمعی در جامعه
شود ،آن هم در شرایطی که مردم با مشکالتی مواجه
هستند که بخشی از آنها ناشی از فشارهای دشمن
است .ایشان ترویج مفاهیمی همچون توکل به خدا و
اعتماد به وعده الهی در مواجهه با جبهه دشمن و یا
ً
تبیین این موضوع را که خداوند قطعا در برابر بیعملی
و بیتوجهی مسئوالن واکنش تند خواهد داشت ،از
دیگر نمونههای مورد نیاز جامعه برشمردند و افزودند:
تغذیه عقبه فکری نظام اسالمی و بهروزرسانی نرم افزار
آن را باید فضال و متفکرین صاحب صالحیتی بهعهده
بگیرند که از جمود فکری و تحجر ،و همچنین از افکار
التقاطیبهدورباشند.
دولت خود را موظف به عمل به قانون میداند
رهبر انقالب اسالمی در بخش دوم سخنانشان به
مسالههستهایپرداختند.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به قانون مصوب
مجلس در خصوص کاهش تعهدات برجامی ،گفتند:
مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آن استقبال کرد
و تا دیروز نیز کارهایی را که باید انجام میشد ،انجام
دادند و انشاء الله فردا نیز یک مورد دیگر از این قانون
انجام خواهد شد.
ایشان با اشاره با اختالف برداشتی که مجلس از کار
دولت دارد ،افزودند :این اختالفنظرها قابل حل است
و باید دو طرف ،قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند
و نباید اختالفها رها و یا تشدید شود که نشاندهنده
دوصداییباشد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :دولت خود را
موظف به عمل به قانون میداند و باید به این قانون که
قانون خوبی است ،به دقت عمل شود.
حضرت آیتالله خامنهای ادبیات آمریکا و سه کشور
اروپایی در قبال کاهش تعهدات برجامی ایران را
مستکبرانه ،طلبکارانه و غیرمنصفانه و ادبیاتی غلط
خواندند و گفتند :جمهوری اسالمی از روز اول و تا
مدت طوالنی ،بر اساس تعالیم اسالم به تعهدات خود
عمل کرد اما طرفی که از روز اول به تعهدات خود عمل
نکرد همین چهار کشور بودند ،بنابراین آنها باید مورد

عتاب و خطاب و بازخواست قرار گیرند.
ایشان افزودند :وقتی آمریکا از برجام خارج شد و
دیگران هم با او همراهی کردند ،دستور قرآن این است
که تو هم تعهد را رها کن که با این حال باز هم دولت
محترم ما تعهدات را رها نکرد و به تدریج بخشی از آنها را
کاهش داد که البته این موارد نیز در صورت عمل کردن
آنها به وظایفشان قابل برگشت است.
غنیسازی ایران ۲۰درصد نیست ،ممکن است
به  ۶۰درصد هم برسد
رهبر انقالب اسالمی نتیجه ادبیات استکباری را
افزایش نفرت مردم ایران از غربیها دانستند.
ایشان گفتند :در این میان آن دلقک صهیونیست
بینالمللی دائم میگوید ما نمیگذاریم ایران به سالح
هستهای دست یابد ،در حالی که باید به او گفت
اگر جمهوری اسالمی تصمیم به دستیابی به سالح
هستهای داشت ،او و بزرگتر از او هم نمیتوانستند
مانع شوند .حضرت آیت الله خامنهای تأکید کردند:
آنچه مانع جمهوری اسالمی برای ساخت سالح
هستهای است ،فکر و مبانی اسالمی است که ساخت
هر سالحی اعم از هستهای یا شیمیایی را که موجب
کشتار مردم عادی میشود ،ممنوع میداند.
ایشان با یادآوری قتل عام  ۲۲۰هزار نفر در بمباران
اتمی آمریکا و همچنین محاصره مردم مظلوم یمن و
بمبارانبازاروبیمارستانومدرسهبوسیلهجنگندههای
ساخت غربیها ،گفتند :کشتار غیرنظامیان و مردم
بیگناه روش آمریکاییها و غربیها است و جمهوری
اسالمی این روش را قبول ندارد و بر همین اساس به
سالحهستهایفکرهمنمیکند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :اما ما برای
کسب تواناییهای هستهای متناسب با نیازهای کشور
مصمم هستیم و به همین علت ،حد غنیسازی ایران
 ۲۰درصد نخواهد بود و تا هرجا که الزم و نیاز کشور
ً
باشد اقدام خواهد کرد مثال برای پیشران هستهای یا
کارهای دیگر ممکن است غنیسازی را به  ۶۰درصد
همبرسانیم.
حضرت آیت الله خامنهای افزودند :البته یک قرارداد
چندسالهای گذاشته شده که اگر آنها عمل کنند ما
هم تا همان چند سال عمل خواهیم کرد اما غربیها
بهخوبی میدانند که ما بهدنبال سالح هستهای
نیستیم.
رهبر انقالب اسالمی خاطر نشان کردند :موضوع
سالح هستهای بهانه است ،آنها حتی با دستیابی ما
به سالحهای متعارف هم مخالفند چون میخواهند
مؤلفههای قدرت را از ایران بگیرند.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به این واقعیت که
نیروگاههای هستهای با تأمین انرژی سالمتر ،تمیزتر و
ارزانتریکیازمهمترینمنابعانرژیدرآیندهنهچندان
دور خواهند شد ،نیاز کشور به غنیسازی را یک امر
ّ
مسلم خواندند و گفتند :غنیسازی را نمیشود آن روز
شروع کرد بلکه باید از امروز برای نیاز آن زمان آماده شد.
ایشان افزودند :غربیها میخواهند در روزی که ایران
به انرژی هستهای نیاز پیدا میکند ،محتاج آنها باشد
و آنها این نیاز ما را وسیلهای برای تحمیل ،زورگویی و
باجخواهیهایخودقراردهند.
رهبرانقالباسالمیتأکیدکردند:جمهوریاسالمی
در قضیه هستهای نیز همانند سایر قضایا عقبنشینی
نخواهد کرد و در مسیر آنچه که مصلحت و نیاز امروز و
فردای کشور است ،با قدرت پیش خواهد رفت.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،آیتالله جنتی
رئیس مجلس خبرگان و حجتاالسالم والمسلمین
رئیسینایبرئیسدوماینمجلسگزارشیازاجالسیه
خبرگانومسائلموردتأکیددرآن،وهمچنینجزئیاتی
از اصالحات موادی از آییننامه انتخابات مجلس
خبرگانرهبریبیانکردند.

محمدهاشمی:

قدرت نهادهای موازی کار در دولت تجمیع شود

یک فعال سیاسی با بیان اینکه موازی کاری ،قدرت دولت ها را تضعیف کرده
و موجب ناکارآمدی آنها شده است ،گفت :راه حل نهایی حل مکشالت کشور و
کارآمدسازی دولت ها ،تجمیع قدرت نهادهای موازی کار در یک کانون به نام دولت
است.
محمد هاشمی در گفت وگو با ایسنا ،با اشاره به اینکه موازی کاری موجب شده
استکهدولتها اقتدارالزمبرایپیشبرداموراجراییکشوررانداشتهباشند،اظهار
کرد :نهادهایی داریم که اثرگذاری زیادی دارند ،ولی پاسخگو نیستند .امکانات
دارند اما پاسخگونیستندو چون پاسخگونیستند،شفافیت هم ایجاد نمی شود.
ویهمچنینادامهداد:وقتیدولتبرایپیشبردامورخودمجبوراستازچندین
نهاد مصوبه بگیرد ،باید هزینه آن را هم بدهد و این هزینه یعنی تضعیف دولت.
چنیندولتینمیتواندنیرومندباشد.
دومحمد هاشمی با بیان اینکه شاخص های حکمرانی خوب یا به تعبیر شما
دولت کارآمد در ادبیات سیاسی وجود دارد ،اظهار کرد :دولت کارآمد دولتی است
که بتواند مردم را به مشارکت در امور کشور راهنمایی کرده و فضایی مناسب برای
جذب مشارکت فراهم کند و اینگونه نباشد که تنها دولت مسئول همه امور باشد،
بلکهبهجامعههممسئولیتبدهد.امامخمینی(ره)دردورهدولتمهندسموسوی
به دولت سفارش کرد که هر کاری که مردم می توانند انجام دهند را به خود آنها
واگذار کند در واقع امام(ره) دولت را از دخالت در اموری که در توان اجرای مردم قرار
دارد ،منع کرد و این یعنی مشارکت دادن مردم در امور کشور.
ویهمچنینبااشارهبهاینکهحاکیمتقانوندومینشاخصدولتکارآمداست،
تصریح کرد :دولتی کارآمد است که براساس قانون عمل کند و در رفتار دولت ،قانون
حاکم باشد .شاخص سوم شفافیت است .در حال حاضر به دولت های ما این اتهام
وارد می شود که دچار رانت های اطالعاتی هستند
 ،یعنی کسی در دولت از تصمیمات کالنی که قرار است گرفته شود ،اطالع داشته
و از این اطالعات به عنوان رانت استفاده می کند ،زیرا این اطالعات در اختیار
همگان نیست .شفافیت یعنی رانت های اطالعاتی در دولت نباشد و تصمیمات
دولت از طریق رسانه ها به صورت شفاف در اختیار همگان قرار گیرد.
دولت ها به اندازه کافی پاسخگو نیستند
این فعال سیاسی همچنین ادامه داد :پاسخگویی شاخص دیگری برای دولت
کارآمد است .پاسخگویی یک اصل مهم در مدیریت در هر سطحی است به این
معنا که اختیار با خود مسئولیت به همراه دارد و مثال اگر من اختیار انجام کاری را
بر عهده گرفتم ،باید پاسخگو هم باشم .با این حال ساختار سیاسی ما به گونه ای
است که نهادهای قدرتمندی وجود دارند که از مواهب نظام و کشور استفاده می
کنند ،اما پاسخگو نیستند .از سویی دولت هم به اندازه کافی پاسخگوی عملکرد
خودنیست.
هاشمی در ادامه بیان کرد :دولتی کارآمد است که بتواند وفاق عمومی ایجاد کند.

در کشور ما تکثر سیاسی ،مذهبی و قومی وجود داشته و دولت باید بتواند بین همه
این گروه ها وفاق ملی ایجاد کرده ،نه اینکه دنبال حذف یک گروه باشد .عدالت
خواهی شاخص دیگری از دولت کارآمد است .دولت نباید به گونه ای رفتار کند که
جامعه احساس تبعیض کند .نباید در جامعه شهروند درجه یک و دو داشته باشیم.
اثربخشی شاخصه دیگر دولت کارآمد است بدین معنا که اگر دولت تصمیمی می
گیرد ،جامعه آثار مثبت آن تصمیم را احساس کند.
نظارت ملی بر دولت ها وجود نداشته است
این عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرا نکردن برنامه های بلندمدت
کشور را یکی از معضالت کشور دانست ،گفت :در دوره ای برنامه چشم انداز1404
توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شد ،اما دولت احمدی نژاد گفت آن
را قبول ندارم و هفتاد درصد این برنامه را اجرا نکرد .در واقع چون یک نظارت ملی
نیرومند بر دولت ها نداشته ایم ،برنامه های کالن کشور اجرا نشد .قرار بود براین
اساس وابستگی بودجه به نفت قطع شود ،اما چون این برنامه اجرا نشد ،وابستگی
بودجه به نفت بیشتر هم شد .در واقع یکی از مشکالتی که ریشه در خود دولت ها
دارد همین بی توجهی به برنامه های کالن کشور است.
نهادهای موازی کار مانع شفافیت می شوند
وی با اشاره به اینکه دولت های ما نمی توانند همه شاخص های دولت کارآمد را
داشته باشند ،گفت :براساس قانون اساسی در نظام ما تفکیک قوا وجود داشته و
سه قوه مجریه ،مقننه و قضاییه فعالیت می کنند ،اما در کنار این سه قوه ،نهادهای
متعددی داریم که با قوه مجریه موازی کاری می کنند مثال در کنار وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،سازمان تبلیغات اسالمی داریم که با وزارت فرهنگ موازی کاری
می کند و این موازی کاری ،اثرگذاری دولت را کم می کند .از این نوع نهادها که
موازی کاری می کنند در کشور کم نداریم و همین موازی کاری موجب شده است
که دولت ها اقتدار الزم برای پیشبرد امور اجرایی کشور را نداشته باشند .نهادهایی
داریم که اثرگذاری زیادی دارند ولی پاسخگو نیستند .امکانات دارند ،اما پاسخگو
نیستند و چون پاسخگو نیستند ،شفافیت هم ایجاد نمی شود و در واقع نهادهای
موازی کار مانع شفافیت می شوند.
وی همچنین با بیان اینکه مشکالتی که برای دولت ها برشمردم همیشه در این
چهل سال وجود داشته است و در زمانی تشدید شده و در زمان دیگری کمتر شده
است،افزود:باوجوداینساختاروشرایطیکهداریم،هیچدولتینمیتواندنیرومند
و کارآمد باشد ،مگر اینکه تصمیم گرفته شود که شرایط تغییر کند .من معتقدم راه
حل نهایی تجمیع همه قدرت ها در یک کانون به نام دولت است ،زیرا اگر قدرت
پراکنده باشد و به صورت جدا و موازی عمل کند ،دولت ها ضعیف خواهند بود و
مشکالت ادامه خواهد داشت .در این راستا نهادهای موازی و غیرضرور باید حذف
شوند ،زیرا همه مشکالت مربوط به دولت یا رئیس جمهور و یک وزیر نیست ،بلکه
مشکالتعمومیهستند.

آیتاللهجنتی:

نمایندگان مجلس به فکر خودشان و
دوستانشاننباشند

رییس مجلس خبرگان رهبری از نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواست حق
مردم را ادا کنند و به فکر خودشان و جریانات سیاسی و دوستانشان نباشند و به
مردمی خدمت کنند که آنها را انتخاب کرده اند.
آیت الله احمد جنتی در نطق افتتاحیه هشتمین اجالسیه دوره پنجم مجلس
خبرگان رهبری گفت :مردم در انتخابات مجلس با مشارکت خوبی حضور یافتند
و آزادانه نمایندگان خودشان را که نیروهای انقالبی نیز هستند ،انتخاب کردند.
بنابراین نمایندگان حق این مردم را ادا کنند و به فکر خودشان و جریانات سیاسی
ودوستانشاننباشند.
وی گفت :نمایندگان به مردمی خدمت کنند که آنها را انتخاب کرده اند ،در
خدمتگزاری به مردم اولویتها را در نظر بگیرند و به مسائل فرعی و دست دوم
نپردازند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری در ادامه به انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد
و گفت :سال آینده سال سرنوشت سازی برای کشور است زیرا یکی از مهمترین
انتخابات کشور در سال  ۱۴۰۰رقم میخورد و باید به اصل  ۱۱۵قانون اساسی
مراجعه کرد که در آن شرایط نامزد ریاست جمهوری مشخص شده است.
آیت الله جنتی افزود :نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید مدیر ،مدبر و با تقوا
باشد زیرا کلمه تقوا بسیار مهم است و در حد عدالت و باالتر از آن است که این موضوع
در حیطه اختیارات شورای نگهبان است و باید در این راستا خوب عمل کند.
ویضمنتبریکپیشاپیشمیالدامیرالمومنینعلی(ع)،اظهارکرد:مسئلهامروز
کشور که مشکالت زیادی را ایجاد کرده است بیماری کروناست که باعث شده است
شرایط اقتصادی مردم بدتر شود اما همین مردم با این شرایط در  ۲۲بهمن سنگ
تمام گذاشتند و با ماشین و موتور به طور نمادین این روز را پاس داشتند.
آیت الله جنتی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سلیمانی ،ابراز امیدواری کرد
خداوند هرچه زودتر امکان انتقام خون آن شهید عزیز را بدهد و ما به چشم خود آن
روز را ببینیم .خدا ترامپ و امریکا و کسانی که در ترور این شهید عزیز نقش داشتند و
یک ملت را داغدار کردند ،لعنت کند.
وی ادامه داد :آمریکاییها جرات نکردند به حمله ایران به عین االسد و انهدام پهپاد
امریکایی جواب بدهند .ترامپ آبروی امریکا را برد و نشان داد که آنها به هیچ چیز
پایبند نیستند اما امریکا رو به افول و سقوط است و ما رو به صعود هستیم و آینده از آن
ماست .قدرت ما ناشی از قدرت خداست و ضعف امریکا بیش از حد تصور ماست.
امروز آنها به جان هم افتادهاند.
رییس مجلس خبرگان رهبری در ادامه از حجت االسالم رئیسی رئیس قوه قضاییه
کشور تشکر کرد و گفت :اقدامات خوبی در زمان ریاست آقای رئیسی بر قوه قضاییه
کشور اتفاق افتاده است که نمونه عینی ان مبارزه واقعی با فساد است.
آیت الله جنتی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد از خواستههای مردم است ،گفت:
مردم گرفتار فساد گردن کلفتها و زوردارها هستند و این مرد کمر بسته و به جنگ
فساد میرود و قطعا مردم قدردان و حامی اقدامات ایشان و قوه قضائیه هستند.
قائم مقام جامعه اسالمی مهندسین (جام) :

باهنرمیخواهددرعرصهسیاسی
کارگردانبماندنهبازیگر

قائم مقام جامعه اسالمی مهندسین (جام) در توضیح آخرین نشست این تشکل
اصولگرا و درخواست دبیران این تشکل از دبیرکل جام ،به نقل از محمدرضا باهنر
گفت که او میخواهد کارگردان عرصه سیاسی بماند نه بازیگر.
علیرضا خجستهپور اظهارداشت  :نشست دبیران استانی جامعه اسالمی
مهندسین سی بهمن با حضور اعضای شورای مرکزی جام و با سخنرانی محمدرضا
باهنر و حجت االسالم مصطفی پورمحمدی دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز کشور
برگزار و در آن جلسه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰مورد بحث قرار گرفت.
قائم مقام جامعه اسالمی مهندسین افزود :باهنر در این جلسه عنوان کرد که با
شورای وحدت اصولگرایان کار میکنیم و به هیچ وجه نمیخواهیم رقابت فرسایشی
با شورای ائتالف نیروهای انقالب و سایر نحلههای اصولگرایی داشته باشیم.
خجستهپور عنوان کرد :اصرار دبیران جامعه اسالمی به نامزدی باهنر در صورت
داوطلب نشدن ابراهیم رییسی در انتخابات ۱۴۰۰از دیگر موضوعاتی بود که در این
نشست مطرح شد که باهنر در جواب این اصرارها اعالم کرد که تمایل دارد «کارگردان
صحنهسیاسیباقیبماندنهبازیگر».
وی یادآور شد :حجت االسالم پورمحمدی هم در این نشست صحبتهایی درباره
شورای وحدت ،انتخابات  ۲۸خرداد  ۱۴۰۰و نامزدی ابراهیم رییسی مطرح کرد .او
گفتکهمابحثهایمصداقیرادرجامعهروحانیتشروعنکردیمواگررییسینامزد
شود قطعا مورد حمایت شورای وحدت قرار میگیرد .رییسی هم سابقه ،خدمات
خوب و قابلیت وحدت میان اصولگرایان را دارد.
خجسته پور گفت :در این جلسه مصوب شد جامعه اسالمی مهندسین و شورای
وحدت بدون رقابت فرسایشی با شورای ائتالف یا دیگر اصولگرایان کار کند .تالش
میشود این دو شورا در انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰و در لیست شورای شهر
به وحدت برسند.
این فعال اصولگرا درباره نامزدهای احتمالی شورای وحدت هم افزود :در شورای
وحدتاسمینیامدهوبحثمصداقیانجامنشدهاستوتنهادربارهرییسیصحبت
شده اما بحثی هم در این مورد که اگر رییسی نپذیرد بر سر قالیباف اجماع می شود
یاخیر،نداشتهایم.
سخنگویدبیرخانهشورایعالیامنیتملی:

کلیهنظارتهایفراپادمانیمتوقفمیشود

کیوان خسروی  ،سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت :در جریان
سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران ،چگونگی توقف
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت های فراپادمانی برای وی تشریح شد.
خسروی با تاکید بر قصد نظام برای اجرای بدون تنازل قانون "اقدام راهبردی برای
لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران" افزود :در خصوص اجرای بدون وقفه
این قانون در مجموعه ارکان کشور اجماع وجود دارد و سازمان انرژی اتمی ضمن آن
که تاکنون مفاد قانون را اجرا کرده ،زمینه قطع نظارت های فراپادمانی را نیز فراهم
کرده است.
سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان ساخت :در بیانیه
مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران مورد توافق
قرارگرفت،برموضوعاجرایکاملقانونمصوبمجلستصریحشدهوترتیباتانجام
آن مخدوش نشده است.
خسروی در پایان گفت :اجرای قانون مجلس به منزله خروج ایران از برجام و قطع
همکاری با آژانس نیست و از این رو تعامالت ایران با آژانس ونظارتهای پادمانی آن بر
اساس چارچوب های قانونی ادامه خواهد داشت.
سخنگویفراکسیونمستقلینوالییمجلس:

بیانیه مشترک ایران و آژانس مغایر قانون
مجلسنیست

سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی مجلس با تاکید بر اینکه بیانیه مشترک
ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی مغایر قانون مجلس نیست؛ تصریح کرد :اقدام
سازمان انرژی اتمی اجرای قانون مصوب مجلس برای رفع تحریمهای ظالمانه و
تعقیب منافع حداکثری ملت در این شرایط ویژه است.
غالمرضا نوری قزلجه» در واکنش به انتقادات برخی از نمایندگان از بیانیه ایران و
آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد :بیانیه مشترک مورخ سوم بهمن ماه معاون
رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی
اتمیبا قانون اقدام راهبردیبرایلغو تحریمهاو صیانت از منافع ملت ایران؛ مغایرت
قابل اعتنایی ندارد و در تهیه این بیانیه به قانون مذکور اشاره و تاکید شده است.
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خواصی از ته خیار که از آن بی خبر بودیم

خواص و اثرات دارویی خیار

خیار خواص فراوانی را برای خود به ثبت رسانده که باورنکردنی است اگر کسی از
آن اطالع داشته باشد بطور حتم تلخی آن برایش شیرین میشود.
خیار گیاهی است علفی یک ساله ،دارای ساقه خوابیده و برگهای بزرگ است.
بوته خیار ،پیچک دار ،با گلهای زرد و دو نوع نر و ماده ،واقع روی یک پایه و میوه
سبز رنگ و دارای انواع متعددی است.
ترکیباتشیمیاییخیار
خیار دارای مواد ازته و هیدروکربنه و مواد گوگردی و کمی چربی ،دارای امالحی
از قبیل :منگنز ،کربنات کلسیم ،سلولز است .در روغن دانه خیار که رنگ آن زرد
روشن با طعمی شبیه به طعم روغن زیتون است ،اسیدهای چرب اشباع شده
مانند اسید استئاریک ،اسید پالمیتیک و اسیدهای اشباع نشده مانند اسید
اولئیک و اسید لینولئیک وجود دارد.
طبع خیار سرد وتر (مرطوب) است .خیار داری خواص مدر ،نرم کننده و ملین،
مسهل ،دافع کرم کدو ،ضد تشویش و دلهره ،ضد بی خوابی ،ضد ناراحتیهای
عصبی ،مسکن حرارت و تشنگی است .تخم خیار خواب آور ،آرام بخش ،زرداب
آور ،مدر بول ،ضد کرم مالیم ،تصفیه کننده خون ،حل کننده اوراتها و اسید
اوریک و جال دهنده است.
خیار در موارد ناراحتیهای جلدی ،دفع سموم و چربیهای مضر ،درمان
دردهای کلیه ،نقرس ،باد مفاصل ،رماتیسم ،رفع چاقی و فشار خون ،تبهای
عفونی و شدید ،التهابهای درونی ،سنگهای کلیه و مثانه ،تبهای صفراوی،
یرقان زرد ،رفع التهاب جگر و معده به کار میرود.
خیار برای بیماران مبتال به دیابت و یرقان خوب است و باعث تقویت کبد و رفع

تشنگی مینماید و برای خرد کردن سنگهای کلیه و مثانه مؤثر است.
خیار را میتوان در موارد سوزش ادرار به کار برد
ً
خیار را بعنوان مدر و برای رفع تبهای صفراوی و یرقان بکار میبرند مخصوصا
موقعی که خیار زرد شده و رسیده باشد در این صورت مزه اش ترش است و
خاصیت زرداب در آن بیشتر است .تخم خیار مدر است و برای اورام کبد خوب
است .آب خیار بطور مالیدنی و برای رفع خارش بکار میرود .مواد غذایی خیار
خیلی کم است و سلولز زیاد دارد .خیار را بطور ساالد قبل از غذا میل مینمایند.
پوست خیار ویتامین Cدارد خیارهای تازه و لطیف را بدون اینکه پوست بکنید به
قطعاتی که برای ماشین آب میوه گیری مناسب است درآورید و با کمک رندههای
معمولی آن را رنده کنید آبش را بگیرید.
آب خیار بی مزه است
آب خیار را میتوانید با آب سیب و هویج و کرفس بخورید سال هاست آب خیار
ٔ
معالجه کلیه مصرف میکنند ،زیرا کلیهها را شستشو میدهد و نیز در رژیم
را در
الغری و تخلیه آن مصرف میشود.
خیار دارای ویتامینهای  Aو  Bو  Cو کلروفیل و ده نوع امالح معدنی است.
خیاری که زیاد آب داشته باشد چندان غذاییت ندارد ،ولی با داشتن سلولز زیاد
برای رفع یبوست مفید است.
آب خیار سبز را برای اکثر تبهای عفونی و شدید و التهابهای درونی مصرف
مینمایند .برای مبتالیان به یرقان جوشانده پوست خیار برای چند روز نافع است.
خوردن  ۱۰گرم پوست خشک شده خیار سبز ،زایمان را آسان میکند ،ولی
زنان حامله قبل از درد زایمان از مصرف آن باید خودداری نمایند .مالیدن پوست

خیار بر روی لکههای صورت مفید است .خیار سرشار از ویتامین Cاست خاصیت
ً
غذایی آن کم و خیلی خنک و شدیدترین عطشها را آنا فرو مینشاند و خواب
آور است.
یک قاشق غذا خوری پودر تخم خیار را در یک استکان آب معمولی حل کرده
به عنوان داروی خواب آور و آرام بخش هر شب قبل از خواب تناول نمایند .آب
خیار دارای اثر حل کننده و دفع اسید اوریک ،تصفیه کننده خون و ضد سم دارد.
طعم ناپسند دارد .اثرات درمانی بسیار خوبی در رفع ناراحتیهای جلدی و تأمین
شادابیت پوست بدن در استعمال خارجی دارد.
برای رفع خارش پوست مقداری خیار را خوب شسته پوست آن را بگیرند و سپس
باقیمانده آن را نرم کوبیده به صورت ضماد بر پوست قرار دهند و تا تسکین خارش
روزی چند مرتبه ادامه دهند.
به عنوان آرام بخش ،ضد تشویش و دلهره ،ضد ناراحتیهای عصبی و ضد بی
خوابی تخم خیار را نرم کوبیده بالغان هر وعده حداکثر  ۵گرم (یک قاشق غذا
خوری) تناول نمایند .برای درمان بی خوابی فقط شبها یک یا دو قاشق چای
خوری با کمی شکر تناول نمایند.
مضراتخیار
ً
خوردن خیار با پوست ،مخصوصا اگرتر و تازه نباشد ،دیر هضم بوده و باد معده و
قولنج ایجاد میکند ،برای معدههای ضعیف و سوءهاضمه ضرر دارد و برای دفع
ضرر باید با عسل یا مویز یا رازیانه خورد.
اگر خیار خیلی رسیده و زرد شده باشد خوردن آن تولید دل درد میکند
همچنین کسانی که طبع صفراوی و دموی دارند این خیار به آنها نمیسازد و
باعث تحریک دل درد میشود.
برای هضم بهتر خیار باید آن را با روغن زیتون و کمی سرکه و بهتر است با آبلیمو
و نمک به صورت ساالد در آورده و مصرف نمایند.
خواص ته تلخ خیار
اگر مزه تلخ ته خیار را دوست ندارید آن را با نمک یا خرما میل کنید تا طبع
سرد خیار با مزاج گرم نمک و خرما خنثی شود .در این صورت هضم آن نیز آسان
میشود و سریعتر معده را ترک میکند .عسل و ادویههایی ،چون سیاهدانه ،زنیان
یا نعنا از جمله مصلحاتی هستند که مصرف آن همراه با خیار مفید دانسته شده
است.
مصرف خیار بخصوص در روزهای گرم تابستان برای تسکین حرارت کبد و خون
و التهابات بدن و التیام زردی و یرقان مفید است و صفرابر خوبی محسوب میشود.
گرم مزاجان باید به این نکته توجه نمایند که ،روزانه خیار را همراه با چند قطره آب
لیموجهتکاهشتشنگیورفععطشمصرفنمایند،خیارتاحدودی ُمدراست
و به دفع حرارت از کلیهها و سموم بدن کمک میکند .ضمن اینکه از تکههای
خیار یا رنده شده آن میتوان در شربتها استفاده کرد ،تا باعث خنک شدن مزاج
شربتشود.
میتوان خیار را الیه الیه کرد و روی پوست قرار داد
این کار برای پوستهای خشک و ملتهب و داغ و مبتال به اگزما مخصوصا در
افراد گرم مزاج در مکانهای گرم و خشک بسیار توصیه میشود .چون مزاج
کودکان نسبت به بزرگساالن در بیشترین حد حرارت قرار دارد ،میتوان خیار را
رنده کرد و داخل تشت یا وان آبی ریخت و کودک را در آن نشاند تا از میزان حرارت
بدن او کاسته شود.

چگونه میتوان به درستی از دو ماسک استفاده کرد؟

توصیه جدید مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها ،بر
روی اطمینان از تناسب صحیح ماسکها با صورت به
منظور جلوگیری بهتر از انتشار کووید ،19متمرکز است.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها این موضوع
را که آیا استفاده از دو ماسک نسبت به یک ماسک،
محافظت بیشتری از فرد میکند را مورد بررسی قرار داد
و دریافت که بله همینطور است .محققان متوجه شدند
که استفاده از یک ماسک ،از نوع جراحی یا پارچهای،
جلوی  %40از ذراتی که به سمت ما میآیند ،را میگیرد.
هنگامی که یک ماسک پارچهای روی ماسک جراحی
قرار داده میشود ،از ورود حدود  %80از ذرات جلوگیری
میکند.
در اینجا به توصیههای مرکز کنترل و پیشگیری از
بیماریها و برخی نکات در مورد نحوه درست استفاده
از ماسک نگاهی میاندازیم :وقتی ماسکتان مرطوب
شد ،آن را عوض کنید .نفس کشیدن با ماسک مرطوب
دشوارتر است ،در فیلتر کردن ذرات کارایی کمتری دارد
و از لبههای ماسک ورود و خروج هوا بیشتر اتفاق میافتد
دو ماسک
چه کاری باید انجام شود :ماسک پارچهای را روی
ماسک جراحی یا پزشکی قرار دهید .این کار کمک
میکند تا تنظیم ماسک راحتتر شود و شکافهای
اطراف دو طرف صورت یا بینی را میپوشاند .مطمئن
شوید که شکافهای اطراف ماسک مسدود شده و
موجباذیتشمانمیشود.
چه کاری نباید انجام شود :دو ماسک یکبار مصرف را که
به گونه مناسبی طراحی نشدهاند ،روی هم قرار ندهید.
استفاده همزمان از بیش از یک ماسک یکبار مصرف،
موجب قرارگیری بهتر و مناسبتر بر روی صورت نخواهد
شد .همچنین ،از ماسک  ،KN95نوعی ماسک صورت
ً
فیلتر دار ،که معموال ساخت کشور چین است ،به همراه
هرماسکدیگریاستفادهنکنید.
بایدهای ماسک پارچهای :یک ماسک پارچهای را
انتخاب کنید که از چند الیه پارچه قابل تنفس و محکم
تهیه شده و شامل سیم بینی نیز باشد ،که میتواند به
تناسببهترماسککمککند.آیاوقتیماسکپارچهای
را در مقابل منبع نور نگه میدارید ،جلوی نور را میگیرد؟

در این صورت به طور مناسب ساخته شده است.
نبایدهای ماسک پارچهای :از استفاده از هرگونه
ماسک پارچهای که شامل دریچه یا منفذ بازدم است ،که
میتواند قطرههای تنفسی را به داخل ماسک وارد یا از آن
خارجکند،اجتنابکنید.
حلقههایگوش
چه کاری باید انجام شود :مرکز کنترل و پیشگیری از
بیماریها توصیه میکند که حلقههای گوش (بندها)
ماسک سه الیه را گره بزنید تا متناسبتر شود و لبههای
ماسک محکمتر روی صورتتان قرار بگیرند .ابتدا ماسک
را از طول از وسط تا بزنید ،گوشهها و لبهها را کنار هم
قرار دهید .تا جایی که میتوانید برای تماس بیشتر
ماسک با صورتتان به گره زدن بندها ادامه دهید .سپس،
قالب بینی فلزی را خم کنید تا متناسب با فرم بینی شما
باشد .گره باعث میشود که کنارههای ماسک که نزدیک
حلقههای گوش است ،پف کند .آن لبههای پف کرده را
به صورت چین جمع کنید تا روی گونه شما صاف بماند.
چه کاری نباید انجام شود :همزمان بیش از یک ماسک
یکبار مصرف استفاده نکنید ،این کار باعث قرارگیری
مناسبتر ماسک روی صورتتان نمیشود .ماسک را فقط
با حلقههای گوش ،طناب یا بندهای آن تنظیم کنید ،نه
با سطح ماسک.
در مورد  KN95چه باید کرد؟  KN95نیازی به
اصالح بندها ندارد .در حالت ایدهآل ،این نوع ماسک
میتواند تا  %95ذرات موجود در هوا را فیلتر کند ،با این
حال ،ماسکهای تقلبی  ،KN95تشخیص KN95
های واقعی از موارد جعلی از طریق مشاهده را ،دشوار
میکند .از ماسک KN95با دریچه بازدم استفاده نکنید،
که باعث میشود قطرات تنفسی به داخل ماسک نشت
کنند یا از آن خارج شوند .اگر ریش دارید ،ممکن است
این نوع ماسک مناسبتان نباشد .ماسک  KN95را به
همراه ماسک  KN95یا هر نوع ماسک دیگر استفاده
نکنید.
پوششنایلونی
آنچه باید انجام داد :مطالعات دیگری نشان دادهاند
که استفاده از یک پوشش آستینمانند درست شده از
جوراب ،از جنس نایلون خالص ،دور گردن و کشیدن

آن به سمت باال و روی ماسک پارچهای یا جراحی ،با
محکمتر کردن ماسک بر روی صورت و کاهش شکاف
لبهها ،محافظت از فرد را به طور قابل توجهی افزایش
میدهد.
ِب ِریسماسک
آنچه باید انجام شود :نشت هوا در اطراف لبههای
ماسک پارچهای یا جراحی میتواند با قرار دادن یک
بریس یا بند در روی ماسک ،به منظور متناسبتر شدن،
ً
کاهش یابد .اخیرا یک مطالعه نشان داده است هنگامی
که از یک تثبیتکننده محکم یا کشسان ماسک استفاده
میشود ،به طور بالقوه میتواند محافظت از فرد را تا%90
در برابر ذرات افزایش دهد.
میتوانید برای تهیه یک تثبیت کننده ماسک (بریس
ماسک) به روش زیر عمل کنید:
ابتدا سه باند الستیکی (کش) را با هم زنجیر کنید .دوم،
نوار الستیکی وسط را در جلوی ماسک در اطراف چانه و
بینی قرار دهید ،آن را متناسب با صورتتان تنظیم کنید تا
ً
کامالبستهشود.
توصیههای دیگر استفاده از ماسک که باید در
ذهنداشتهباشید
چه موقع از ماسک استفاده کنیم؟
 .هر زمان در محیط عمومی هستید از ماسک استفاده
کنید .کودکان زیر  2سال و افراد دچار ناتوانی یا بیماری
پزشکیزمینهاینبایدماسکبزنند.
 .هنگام مسافرت داخلی یا سفر به خارج از کشور ،در
هواپیما،اتوبوس،قطاروسایروسایلحملونقلعمومی
استفاده از ماسک الزامی است.
 .اگر در نزدیکی افرادی هستید که با شما زندگی
نمیکنند،ماسکبزنید.
 .اگر با فرد بیماری که عالئم کووید  19دارد یا تست
کووید  19او مثبت است زندگی میکنید ،در داخل خانه
خودماسکبزنید.
 .همیشه قبل از استفاده از ماسک ،دستان خود را
بشویید و یا از ضدعفونیکننده دست استفاده کنید و در
حالی که ماسک را زدید ،آن را لمس نکنید.
 .اگر از عینک استفاده میکنید ،ماسکی پیدا کنید که
در نزدیکترین حالت روی بینیتان قرار بگیرد یا دارای

برخی افراد شبها فقط چهار یا پنج ساعت میخوابند و با این حال سرحال از خواب
بیدار میشوند .اما آیا واقعا این مقدار از خواب سالم و کافیست؟ خیر .بدن ما برای ترمیم
خود به استراحت طوالنیتری نیاز دارد.
انسانها به طور متوسط یکسوم از عمر خود را میخوابند .آیا وقت خود را تلف
کردهاند؟ به هیچ وجه .واقعیت این است که به هنگام خواب در بدن ما اتفاقات زیادی
میافتد؛ هر چند که ما از آن بیخبریم.
در چرخه خواب دو مرحله خواب عمیق و رؤیابینی به طور مرتب هر  ۹۰دقیقه عوض
میشوند .در مرحله خواب عمیق بدن ما فعاالنه در حال کار کردن است ،درست مثل یک
کامپیوتر که در خفا در حال بهروز کردن برنامههای خود است.
ی ترشح میکند و مشغول فعال
بدن ما در این مرحله هورمونهای رشد را برای بازساز 
یخوداستتاسلولهایدفاعیمابتواننددرزمانیکوتاهباویروسها
کردنسیستمایمن 
و باکتریها مقابله کنند .به همین دلیل است که بیماران به خواب بیشتری نیاز دارند.
اما در مرحله رؤیابینی ،مغز ما با خاموش کردن حافظ ه کوتاهمدت مشغول پردازش
وقایع روز میشود .در این مرحله است که ما رؤیا میبینیم؛ رؤیاهایی که گاهی آنقدر
عجیبوغریباندکههیچربطیمیانآنهاوزندگیروزان هوخصوصیماننمیتوانیمپیدا
کنیم.احتماالدراینمرحلهبخشهاییازمغزکهکمتربهکارمیآیندفعالمیشوند.پس

حفظ سالمت دندانها برای بهداشت خوب دهان و پرهیز از پوسیدگیهای
آزاردهنده دندان اهمیت دارد اما فراتر از سالمت خود ،دندانها و لثههایی که
آنها را احاطه کردهاند میتوانند نشانههایی هشدار دهنده درباره سالمت کلی
بدن ارائه کنند.
مراجعهمنظمبهدندانپزشکمیتواندبهتشخیصیکمسئلهپزشکیتشخیص
داده نشده کمک کند .در ادامه با برخی از مهمترین آنها بیشتر آشنا میشویم.
مستعدسوزشسردلهستید
اگر به بیماری بازگشت اسید معده به مری مبتال باشید که به نام سوزش سردل
هم شناخته میشود ،دندان پزشک شما ممکن است پیش از خودتان متوجه این
شرایط شود .سوزش سردل به واسطه بازگشت اسید معده به مری و باال آمدن آن
به سمت دهان رخ میدهد که میتواند موجب از بین رفتن مینای دندانها شود.
مطالعات آزمایشگاهی و بالینی بسیاری نشان دادهاند که بین بیماری بازگشت
اسید معده به مری و فرسایش دندانها ارتباط وجود دارد.
ممکن است در معرض خطر بیماری قلبی باشید
اگر به تورم و حساسیت لث ه مبتال هستید ،قلب شما هم ممکن است در معرض
خطر باشد .برخی پژوهشها نشان داده است که بیماری قلبی ،گرفتگی
سرخرگهاوسکتهمغزیممکناستباالتهابوعفونتهایناشیازباکتریهای
دهان مرتبط باشد .مطالعات نشان داده است بیماران مبتال به بیماری لثه نسبت
به بیمارانی که به این شرایط مبتال نیستند در معرض خطر بیشتر برای تجربه
نخستینحملهقلبیقراردارند.
احتمال دارد به دیابت مبتال باشید
اگرمستعدپوسیدگیدندانهستید،یکرژیمغذاییسرشارازشکریابهداشت
ضعیف دهان ممکن است دلیل اصلی این شرایط نباشد و بررسی سطوح قند
خون میتواند ایده خوبی باشد.اگر به دیابت نوع ۱یا نوع ۲مبتال باشید ،زمانی که
قند خون شما کنترل نشده باشد در معرض خطر بیشتری برای پوسیدگی دندان
قرار خواهید داشت.
میتوانیددرمعرضبیماریکلیویباشید
سالمت ضعیف دهان و دندان میتواند هر فردی و به طور خاص افرادی را که با
مشکالت کلیوی مواجه هستند با مشکل مواجه سازد .نتایج مطالعهای که سال
 ۲۰۱۵در نشریه  Clinical Periodontologyمنتشر شد ،نشان داد که احتمال
مواجهه با مرگ در بیماران مبتال به بیماری مزمن کلیه با بیماری لثه شدید ۴۱
درصد بیشتر است .در حقیقت ،پژوهشگران دریافتند که بیماری لثه ممکن است
خطر مرگ را برای افراد مبتال به بیماری مزمن کلیه ،افزایش دهد.
ممکناستبهبیماریخودایمنیمبتالباشید
خشکی دهان زمانی رخ میدهد که بزاق به میزان کافی برای مرطوب نگه
داشتن دهان تولید نمیشود .این شرایط میتواند گاهی اوقات در نتیجه استرس
یا اضطراب رخ دهد .با وجود این ،خشکی پایدار دهان ممکن است به واسطه
آسیب عصبی ،دیابت ،سکته مغزی ،بیماری آلزایمر ،یک بیماری خودایمنی یا
حتی ایدز شکل بگیرد .افراد مبتال به ایدز معموال خشکی مزمن دهان ،از دست
دادناستخواناطرافدندانها،آفتها،زگیلهایدهانی،تبخالها،برفکدهان
و پوسیدگی دندان را تجربه میکنند.
کمبودویتامین Dدارید
نتایج یک بررسی در سال  ۲۰۲۰که در نشریه  Nutrientsمنتشر شد ،نشان
داد که کمبود ویتامین  Dبا مشکالت مختلف سالمت دهان و دندان از جمله
پوسیدگی دندان ،بیماری لثه ،برخی انواع سرطان و حتی مرگ بافت استخوانی
فک مرتبط است .به گفته پژوهشگران ،حفظ سطوح سالم ویتامین  Dبا وضعیت
بهتر دهان و دندان در طول زندگی مرتبط بوده است .دریافت ویتامین  Dبه میزان
کافی نه تنها برای سالمت دهان ،بلکه برای سالمت کلی بدن انسان اهمیت دارد.
بهمیزانکافیکلسیممصرفنمیکنید
اگر به طور منظم با پوسیدگی دندان مواجه میشوید ،بررسی شرایط رژیم
غذاییتان میتواند مفید باشد .مطالعهای در سال  ۲۰۱۴که در نشریه Clinical
 Oral Investigationsمنتشر شد ،نشان داد بیشتر زنانی که به طور منظم با
پوسیدگی دندان مواجه میشوند دارای سطوح بسیار پایین کلسیم هستند
و نسبت به زنان دیگر به میزان قابل توجهی پروتئین ،نوشابههای گازدار و شکر
بیشتری مصرف میکنند .از منابع غذایی خوب برای کلسیم میتوان به ماست،
آبپرتقالغنیشده،پنیر،شیر،ماهیسالمونکنسرویوسبزیجاتبرگداراشاره
کرد.در تهیه این مطلب از سایت فرادید کمک گرفته شده است.

باورهای غلط درباره سرماخوردگی را
بشناسید

سیمبینیباشدتابهکاهشبخارگرفتگیعینکتانکمک
کند .همچنین میتوانید اسپری ضد بخار ساخته شده
برای عینک را امتحان نمایید . .از ماسکی که از پارچهای
ساخته شده که نفس کشیدن را سخت میکند استفاده
نکنید .هر ماسکی را که شامل یک دریچه یا منفذ بازدم
باشد ،کنار بگذارید ،زیرا باعث میشود ذرات ویروس فرار
کنند .ماسک N95برای کارکنان مراقبتهای بهداشتی
مناسباست.
در هوای سرد چه کاری باید انجام داد؟
 .ماسک را زیر شال گردن ،ماسک اسکی یا هر پوششی
که روی دهانتان را میپوشاند مانند کاله باالکالوا بزنید،
اینمواردجایگزینماسکنیستند.
 .وقتی ماسکتان مرطوب شد ،آن را عوض کنید .نفس
کشیدن با ماسک مرطوب دشوارتر است ،در فیلتر کردن
ذرات کارایی کمتری دارد و از لبههای ماسک ورود و
خروج هوا بیشتر اتفاق میافتد . .یک ماسک اضافی،
برای جایگزینی ماسکی که از رطوبت تنفس شما در اثر
برف یا باران خیس میشود ،به همراه داشته باشید.

عوامل مزاحم و شرایط مطلوب برای خواب خوب
مغز ما این فرصت استثنایی برای انجام فعالیتهای ضروری و
بدون خواب ،هم بدن و هم ِ
مورد نیازشان را از دست میدهند.
این که انسان به چند ساعت خواب نیاز دارد به سن او بستگی دارد .بنیاد ملی خواب
آمریکا نیاز نوزادان به خواب را در طول شبانهروز بین  ۱۴تا  ۱۷ساعت تعریف کرده است.
بچههای دبستانی نیز به ۹تا ۱۱ساعت خواب در شبانهروز نیاز دارند.
امانیازبزرگساالنبهخوابشبانهبینهفتتا ۹ساعتاستواینمیزاننمیتواندکمتر
از شش ساعت شود .تعداد کمی هم هستند که به حداکثر  ۱۰ساعت خواب شبانه نیاز
دارند .احتماال اینها خوابی ناآرام دارند به نحوی که بدنشان نمیتواند در هشت ساعت
خود را به اندازه کافی ترمیم کند .پژوهشگران دانشگاه کمبریج انگلیس در مورد اینگونه
افراد میگویند ،آنهایی که به بیش از هشت ساعت خواب شبانه نیازمندند بیشتر از سایر
افراد در معرض سکت ه قرار میگیرند.
بنابر گزارش دویچه وله ،دانشمندان در تحقیقات خود در مورد خواب ،عدهای داوطلب
را بارها برای دورههای حداکثر  ۱۰روزه بیدار نگه داشتهاند و فهمیدهاند که هر چه مدت
بیخوابیطوالنیترشودمشکالتانسانهمبیشترمیشود.
در این صورت دمای بدن پایین میافتد ،تمرکز و دریافت انسان کم میشود و
تواناییهای شناختی و حرکتی در برخی یا در تمامی قسمتها از دست میرود.

دهان شما چه چیزهایی از وضع
سالمتتانمیگوید؟!

عوامل مزاحم برای خواب
تلفن همراه خود را اگر ممکن است مدتی طوالنی قبل از خواب خاموش کنید و اگر
میشود از آن اصال در اتاق خواب استفاده نکنید .نور آبی صفحه آن به شدت جلوی
خواب را میگیرد .چشمهای ما با دیدن این نور این پیام را به مغز میفرستند که باید بیدار
بمانی.
بعد مالتونین ،هورمون تنظیمکننده چرخه شبانهروزی خواب که ضامن خواب آرام
استکمترتولیدمیشود.بهعالوه،توجهبهایمیلهایاشبکههایاجتماعیذهنرافعال
نگه میدارد و مانع خواب میشود.
مصرف کافئین هم جلوی خواب راحت را میگیرد .برای همین است که تا شش ساعت
قبل از خواب نباید قهوه خورد .سر و صدا و نور نیز مانع خوابی آرام میشود.
شرایط مطلوب برای خواب خوب
عالوه بر این موارد ،اتاق خواب باید جایی برای خواب باشد نه جایی برای کامپیوتر
و تلویزیون .افرادی که همیشه سر ساعت معینی میخوابد معموال سریعتر به خواب
میروند .بالش و تشک هم باید مناسب بوده و وضعیت راحتی را برای سر و بدن به
وجود بیاورد .به عالوه ،زمانی که اتاق خواب آرام و تاریک و دمای آن بین  ۱۵تا  ۱۸درجه
سانتیگراد است بهترین شرایط برای خوابی عمیق و آرام پدید آمده است.

سرماخوردگی بیماری است که فرد تنها کاری که می تواند هنگام مواجهه با آن
انجام دهد ،استراحت و انتظار برای به پایان رسیدن دوره بیماری است.
این بیماری ساالنه بیشترین بار اقتصادی را بر کشورها تحمیل می کند .این
بیماری معموال با عالئمی مانند خارش و سوزش گلو شروع می شود و به تدریج
با عطسه های مکرر ،آبریزش بینی ،در گلو ،سرفه و خلط سینه و ...توام می شود.
این عالئم در اغلب مواقع بعد از  ۳تا  ۵روز به طور خود به خود فروکش می کنند.
تقریبا همه مردم با این عالئم آشنایی دارند ولی برای مقابله با آن به راه هایی دست
می زنند که اصال علمی نیستند و گاه هم پرهزینه اند:
نوشیدن شیر در هنگام سرماخوردگی مضر است
برخیمعتقدندکهنوشیدنمحصوالتلبنیمانندشیردرهنگامسرماخوردگی
باعثبدترشدنبیماریوتولیدمایعمخاطیبیشتریمیشود.هیچگونهشواهد
علمی مبنی بر این ادعا وجود ندارد .شما می توانید هر چقدر که مایلید شیر
بنوشید چون هیچ تاثیری روی بیماری شما نخواهد داشت.
در زمان تب نباید غذا خورد
می گویند فردی که سرما خورده است در زمان تب نباید غذا بخورد اما این حرف
کامال اشتباه است .خوردن غذا هیچ تاثیر منفی ای بر روی بدن ندارد؛ خصوصا
زمانی که بیمار هستید .در واقع عکس این مساله درست است .خوردن غذا باعث
می شود بدن سوخت کافی برای مقابله با بیماری را داشته باشد پس وقتی بیمار
می شوید غذای سالم و به اندازه ی کافی بخورید .برای مثال سوپ مرغ شروع
خوبی خواهد بود.
سرماخوردگی به خاطر مواجهه با هوای سرد است
درست است که سرماخوردگی در طول فصول سرد بیشتر شما را گرفتار می کند
اما شواهد بسیار کمی وجود دارد مبنی بر این که آب و هوای سرد عامل ابتال به
این بیماری هستند .در حالی که ویروس های سرماخوردگی در همه فصول وجود
دارند ولی در فصل سرد سال بیشتر تکثیر پیدا می کنند و چون به دلیل سردبودن
هوا در و پنجره ها بسته است و جریان هوایی هم وجود ندارد قابلیت انتقال ویروس
به بدن افراد باالست.
بخوردرمانسرماخوردگیاست
بیماران دچار سرماخوردگی از بخور استفاده می کنند ولی بخور سرماخوردگی
را درمان نمی کند ،فقط راهکار خوبی برای تهویه مجرای بینی خشک و آلوده به
ویروس است .بیماران باید از بخور گرم استفاده کنند .همچنین در زمستان آب و هوا
خشکاستواستفادهازبخوردرمحیطبستهباعثمرطوبشدنمحیطمیشود.
آنتیبیوتیکهابرایدرمانسرماخوردگیکمککنندههستند
واقعیت این است که هیچ درمانی برای از بین بردن سریع سرماخوردگی وجود
ندارد.حتیآنتیبیوتیکهانیزقرارنیستدراینرابطهمعجزهکنند.درواقعمنشا
سرماخوردگی ویروس است پس نمی تواند توسط آنتی بیوتیک ها درمان شود.
مصرف بی مورد آنتی بیوتیک باعث مقاوم شدن بدن به آن می شود .پس از مصرف
آنتی بیوتیک بدون دستور پزشک جدا خودداری کنید.
ویتامینسیدرمانسرماخوردگیاست
برای نسل ها این باور وجود داشت که ویتامین سی درمان کننده سرماخوردگی
است .این در حالی است که ویتامین سی به هیچ وجه از ابتال به این بیماری
جلوگیری نمی کند و تنها با تقویت سیستم ایمنی بدن ،می تواند طول دوره
سرماخوردگی را کوتاه کند .از میوه های خانواده مرکبات در هنگام سرماخوردگی
لذتببریدولیمنتظرمعجزههمنباشید.
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زنگ خطر اعتیاد بچه ها به تبلت و گوشی همراه؛

نگرانی از عادیانگاری و کاهش رعایت شیوهنامههای بهداشتی ؛

خطر تشدید شیوع کرونا در کمین قم

در سی و هشتمین جلسه شورای اطالعرسانی قم ،نگرانی از عادیانگاری و کاهش
رعایت شیوهنامههای بهداشتی توسط مردم مطرح و نسبت به خطر تشدید شیوع
کرونا در قم هشدار داده شد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری قم در این جلسه گفت :هر
دستگاهی باید چند بنر اطالعرسانی با موضوع پیشگیری از شیوع کرونا و رعایت
دستورالعملهایبهداشتیدریکهفتهآیندهنصبومحتوایبنرهارانیزازدانشگاه
علومپزشکیدریافتکند.
بیژن سلیمانپور با اشاره به خطر شیوع ویروس کرونا ،افزود :همه دستگاهها باید به
حوزه سالمت و درمان کمک کنند تا وضعیت بحرانی نشود.
وی ادامه داد :تجربه نشان داده هر کجا نظارت توسط مردم اعمال شده ،نتیجه
بهتری دریافت شده و وضعیت نیز بهبود یافته است.
وی بیان کرد :با توجه به اینکه اگر به وضعیت قرمز برسیم کسادی کار باعث
آزردهخاطری کسبه میشود ،صاحبان کسبوکار باید از مشتریها بخواهند از
ماسک استفاده و از ازدحام مردم در مغازهها و فروشگاهها جلوگیری کنند.
سلیمانپور با تاکید بر تغییر سبک زندگی و رعایت شیوهنامههای بهداشتی ،ادامه
داد :ویروس انگلیسی بسیار جدیتر است و اگر اپیدمی و فراگیر شود  ،میتواند برای
ماخسارتبارباشد.
وی تاکید کرد :امسال مراسم اعتکاف به دلیل خطر تجمع در محیط بسته و زمان
طوالنی این مراسم برگزار نخواهد شد.
وی ادامه داد :فروشگاههای بهاره نیز برگزار نخواهد شد و نظارت بر اصناف و
اتحادیههای صنفی به خودشان محول شده است.
معاون استاندار قم با اشاره به گذشت یک سال از شیوع ویروس کرونا  ،گفت :در
اینمدتجلوههایزیبایمواسات ،همدوستی،کمکهایمومنانه،اخالق،عاطفه
و احسان در کشور بینظیر بود و خیران ،آحاد مردم و جهادگران پایکار آمدند تا در
شرایط سخت هموطنان را کمک کنند.
وی اضافه کرد :در کنار این مسائل دستاوردهایی در حوزه فضای مجازی ،آموزش
و خریدوفروشها ایجاد شد و دولت الکترونیک توسعه یافت که به پیشرفت این بخش
از زیرساخت کشور کمک میکند.
اتخاذ تدابیر الزم برای برگزاری انتخابات سالم در قم
سلیمانپور در ادامه به برگزاری انتخابات  ۱۴۰۰اشاره و بیان کرد :ثبتنام از
داوطلبان عضویت در شورای اسالمی شهرها از چهارشنبه  ۲۰تا روز سهشنبه ۲۶
اسفندماه و ثبتنام از داوطلبان عضویت در شوراهای اسالمی روستاها از روز دوشنبه
 ۱۶فروردین ۱۴۰۰تا روز یکشنبه  ۲۲فروردینماه خواهد بود.
وی اضافه کرد :همچنین ثبتنام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از  ۲۱تا
 ۲۵اردیبهشت ۱۴۰۰و ثبتنام داوطلبان میاندورهای مجلس خبرگان رهبری ۱۳تا
 ۱۹فروردین  ۱۴۰۰خواهد بود.
وی تاکید کرد :ستاد انتخابات استان قم تمام مقدمات و تمهیدات برگزاری
انتخابات خوب  ،سالم  ،باشکوه و با مشارکت حداکثری مردم در امنیت کامل را در
دستور کار دارد.
سلیمانپور افزود :جلسههای مربوطه بهصورت مرتب و مستمر تشکیل میشود و
ستاد انتخابات شهرستان قم تدابیر الزم را برای آغاز فرآیندهای اجرایی انتخابات در
دستور کار دارد.
آمار بیماران بدحال افزایش یافته است
مدیرگروهآموزشوارتقاءسالمتمرکزبهداشتقمنیزدراینجلسهگفت:وضعیت
قم از نظر رنگبندی همچنان آبی است ،اما آمارها نشان میدهد مقداری به وضعیت
خطر نزدیک شدهایم و بیماران بدحال که در هفتههای گذشته تکرقمی بود ،روز
گذشته به ۱۳بیمار افزایش یافته است.
محمدتقی سلطانی افزود :وضعیت بیماری کرونای جهش یافته در کشور بهشدت
در حال افزایش است و استانهای اطراف قم کامال درگیر شدهاند.
وی با تاکید بر حساسسازی مردم ،اضافه کرد :آمارها نشان میدهد استفاده از
ماسک و رعایت پروتکلهای بهداشتی کاهش یافته ،بازارها شلوغ است که میتواند
بستر ورود استان به وضعیت بحرانی را میسر نماید.
وی ادامه داد :از تمام دستگاههای ذیربط درخواست داریم با تمامی توان همه
پایکار آیند و از تمام امکانات نسبت به حساسسازی و جلوگیری از عادیانگاری
اقدامکنند.
سلطانی خاطرنشان کرد :دستگاههای ذیربط وسایل نقلیهای که مجهز به
سیستم صوت است را در اختیار ما بگذارند تا در اماکن شلوغ از جمله بازار ،پیامهای
هشداردهندهانتشاردهیم.
مدیر روابط عمومی شهرداری قم نیز گفت :شهرداری قم آمادگی دارد هشدارهای
ویروس کرونا را در نقاط مختلف و پرخطر شهر قم بهصورت محلی و داخلی در قالب
نصب بنر  ،چاپ پوستر و سیستم صوتی سیار انتشار دهد.
مهدی کالنترزاده افزود :دستگاههای فرهنگی نسبت به تهیه محتوا و طرح
پیامهایهشداردهندهبهشهرداریکمکنمایند.
دبیر اتاق اصناف قم نیز گفت :در حال حاضر تمام نمایشگاههای عرضه مستقیم
کاال لغو شده و فقط فروش فوقالعاده با مجوز اداره اصناف ممکن است.
حمید خرمی افزود :فعاالن کسبوکار مشتریهای بدون ماسک را به مغازه راه
نمیدهندونسبتبهرعایتشیوهنامههایبهداشتیتالشحداکثریدارند.
وی با اشاره به عدم رعایت بهداشت در برخی نانواییها ،اضافه کرد:مرکز بهداشت
با ابالغ دستورالعملی نانواهای خاطی را محدود کند و استفاده از ماسک برای نانوا و
مشتریاناجبارشود.
معاوناستاندارقمخواستارشد:

حرف و حدیث درباره حادثه باغ پرندگان
پایانیابد

در پی بیش از یک هفته بحث و جدل بر سر اصل و فرع پروژه تازه تاسیس باغ
پرندگان شهرداری قم و بخصوص حادثه اتالف پرندگان نادر در اثر ابتال به آنفوالنزای
فوق حاد ،معاون استاندار روزدوشنبه خواستار آن شد که مساله باغ پرندگان پایان یابد
تا به گفته او بیش از این خوراک برای بهانهجویان درست نشود.
"بیژن سلیمانپور" معاون سیاسی امنیتی استاندار قم روز دوشنبه در سی و
هشتمین جلسه شورای اطالعرسانی قم ،افزود :افرادی از روی غفلت به موضوع
شیوع آنفلوانزا در باغ پرندگان دامن میزنند و ما این رویکرد را نمیپذیریم.
وی گفت :مسائل مربوط به این حادثه باید در جلسههای رسمی مطرح شود و
پرداختن بیشازحد به این مساله به نفع مردم و خادمان مردم قم نیست.
معاون استاندار قم گفت :در جریان مساله شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در قم
بعضیرسانههاعملکردخوبیداشتند،ولیبرخیدستگاههابااظهارنظرهایخاص
به این موضوع دامن زدند .وی اضافه کرد :برخی دوستان نیز اشتباه کردند در این
وادی وارد شدند و فضای تقابل ایجاد کردند در حالی که آنفلوانزای فوق حاد پرندگان
سابقهای بیش از سه دهه در کشور دارد و هر سال دستورالعملی برای پیشگیری از
آن ابالغ میشود .سلیمانپور بیان کرد :اگر دستگاهی مشکل دارد با تشکیل جلسه
در اداره و دعوت از اداره کل دامپزشکی و شهرداری مساله را حل نماید و خوراک
دست بهانه جویان ندهد .معاون استاندار قم با اشاره به اینکه شیوع آنفلوانزا در
 ۱۴نقطه کشور اتفاق افتاد ،ادامه داد :شیوع آنفلوانزای پرندگان مساله ای عادی
و متداول است ،چرا در استانهای دیگر سروصدایی بلند نشد! وی با بیان اینکه
االن زمان مناسبی برای مطرح کردن مسائلی از جمله نداشتن مجوز زیستمحیطی
باغ پرندگان نیست ،افزود :برخی از عدم اطالع مردم سوءاستفاده میکنند تیتری
میزنندومسالهراطوریمطرحمیکنندکهمردمنگرانمیشوند؛اینمسالهخدمت
به مردم است؟! وی اضافه کرد :نگران بودیم این بیماری به مرغداریها سرایت کند و
اکنون مهم این است که این بیماری بهخوبی کنترل و مدیریت شد.
سلیمانپور ادامه داد :تلفات انسانی در آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بسیار نادر
است ،ولی طوری برجسته کردهاند که مردم نگران میشوند و با پاک کردن صورت
مساله حتی میگویند این باغ از ثروت ملی احداث و حقوق مردم ضایع شده است؛
این حرف نقض غرض و حرف بیربطی است.
وی تاکید کرد :باغ پرندگان مجددا شکل میگیرد ،آن را تجهیز میکنیم و ضعفها
وکاستیهایشبرطرفمیشود.سلیمانپوربیانکرد:بهدستگاههایاجراییتذکر
میدهم مراقب سوء استفاده ها و تحریف ها باشند و اگر احساس میکنند مساله
ای وظیفه سازمانی بوده در جلسه رسمی با حضور دستگاه ذیربط دنبال کنند و با
تیترهای خاص افکار عمومی و امنیت قم را تحت تاثیر قرار ندهند.

چطور کودکم را از موبایل جدا کنم؟

یکی از شکایت های این روزهای پدر و مادرها
استفاده زیاد بچه ها از تلفن های همراه و حضور در
فضاهای مجازی و بازی های رایانه ای است .خیلی
از پدر و مادرها واقعا در این روند مستأصل شده اند
و نمی دانند چه کار باید بکنند تا بچه هایشان دچار
آسیبنشوند،درحالیکهبایکسریترفندسادهمی
توان بچه ها را از گوشی هایشان جدا کرد.
این روزها یکی از تفریحات و سرگرمی های
کودکان ایرانی و خارجی در همه سنین استفاده
از مبایل و تبلت ها است که در آنها از فیلم و عکس
گرفته تا بازی های مختلف نصب کرده و خودشان
را سرگرم می کنند .در ایام شیوع کرونا هم که به
دلیل مجازی بودن بچه ها در شبکه های تلویزیونی
و اینترنتی استفاده بچه ها از رسانه های مختلف از
تلویزیون تا تبلت و گوشی های همراه و لب تاب و
تبلت چند برابر شده است.
اینها درحالی است که طبق گفته محققان
دانشگاهی نیوزلند بافت مغزی کودک به دلیل
رطوبت بیشتری که دارد  ،در مواجهه با اشعه های
تلفنی  ،تبلت  ،لبتاب و گوشی های همراه واکنش
بیشتری نشان می دهد و گرمتر می شود .بیش
از سه هزار کودک در آمریکا با تومور مغزی مواجه
هستند و این در حالی است که به طور معمول یک
چهارم سرطان های دوران کودکی را تومور مغزی
تشکیل داده است.
استفاده مدام از تلفن های همراه از دوران کودکی
تا دوران نوجوانی کاندید تومور مغزی شدن را زیاد
می کند .طبق تحقیقات در نیوزلند  90درصد
کودکان از تلفن همراه استفاده می کنند به طوریکه
تلفن همراه به اتاق خواب می رود و در کنارش
موقع خواب قرار می گیرد .کشور های انگلستان ،
مجارستان  ،اسپانیا ،سوئد و استرالیا نیز استفاده از
تلفن همراه در آنها توسط کودک و نوجوانشان 100
درصد افزایش یافته است.
*دیگر تأثیرات امواج گوشی های همراه بر
مغزکودکان
آسیه حسینی نیکو  ،روانشناس کودک و نوجوان
در این باره می گوید :زمانی که کودکان با تلفن
همراه بازی میکنند دوپامین در بدن آنها به
واسطه الکترونیک آزاد میشود و مغز توسعه نیافته
کودک را هدف قرار می دهد .هر چه بچه ها بیشتر
از بازی های رایانه ای و گوشی موبایل استفاده کنند
به دیگر کارهای با حرکت و جنب و جوش کمتر می
پردازند و در نتیجه به مرور مشکالت تمرکز در آنها
ایجاد می شود و برعملکرد تحصیلی شان هم تأثیر
می گذارد.
وی همچنین افزود :استفاده زیادی از موبایل بر
خواب و بیداری بچه ها هم اثر منفی می گذارد و
مالتونین را دچار تداخل می کند و فاصله نزدیک نور
بهچشماحساساتوسیستمعصبیبچههاراتحت
تأثیر قرار می دهد و آنها را دمدمی مزاج می کند.
*اعتیاد بچه ها به گوشی های همراه را چطور
کمکنیم؟
حال مسئله اصلی این است که با استفاده زیاد
کودکان و نوجوانان در ایام کرونا از تلفن های
همراه ،لبتاب و تبلت ها و حضور بیشتر بچه ها در
فضاهای مجازی که ممکن است به لحاظ جسمی
باعث مسائلی چون کوچکی مغز ،رطوبت بیشتر
مغز ،افزایش آسیب های بافت مغز ،گرم شدن سر و
کاهشاشتها،افزایشحرارتوخشکیمغزوجذب
اشعه های آن شود ،چه کنیم که بچه ها آسیب های
کمتریببینند؟
-1برای استفاده بچه ها از گوشی های موبایل
و حضور در فضای مجازی زمان تعیین کنیم
به استثنای زمانی که می بایست بچه ها به درس

و آموزش و حضور در کالس های مجازی بپردازند
که نیاز تحصیلی انها است ،برای بقیه ساعات روز
بچه ها زمان مشخص تعیین کنیم چرا که خیلی
از بچه ها به بازی های اینترنتی هم اعتیاد دارند و
ساعت ها خیره به بازی هایی می پردازند که آنها را از
جنب و جوش و خورد و خوراک می اندازد برای این
فعالیت هایشان زمان تعیین کنید .مثال به فرزندتان
بگویید که شما می توانید یک ساعت در روز به بازی
بپردازی و بقیه زمان فعالیت هایی غیر از حضور در
فضای اینترنتو استفاده از گوشی همراه باید باشد.
البته این به شرطی است که بتوانیم یک برنامه ریزی
صحیح بدون موبایل برای بچه ها در طول روز داشته
باشیم.
-2استفاده از گوشی موبایل هنگام خواب
ممنوع!
یکی از موارد آسیب زای ذهنی برای کودکان
استفاده از موبایل در هنگام خواب است که هم
خواب و بیداری آنها را دچار تداخل می کند هم
آسیب های ذهنی و چشمی برایشان به بار می آورد
بنابراین گوشی همراه هنگام خواب باید از بچه ها
جدا شده و در فضایی غیر از اتاق خواب استفاده
کند .همچنین این قانون را هنگام غذا خوردن هم
می توان وضع کرد چرا که خیلی از خانواده ها گالیه
دارند که بچه هایشان حین غذا خوردن هم گوشی
را کنار نمی گذارند در این طور مواقع می بایست
قوانین مشخصی وجودداشته باشد تا آنها را به
رعایت آن موظف کند.
-3بازی های دیگر را جایگزین بازیهای
مجازیکنید
به عنوان یک پدر و مادر وظایف این روزهای شما
عالوه بر اینکه می بایست گوشی های همراه را به
دست بچه هایتان بدهید و به دنبال کارتان بروید
این است که اتفاقا گوشی ها را بگیرید و بازی های
دیگری جایگزین گذراندن وقت بچه ها در اینترنت
و فضای مجازی کنید .بازی هایی که خیلی از ما
هنوز به خاطر داریم اما بچه هایمان هیچ چیز از آنها
نشنیدهاند.
از جمله این بازی ها می توان به ادا بازی با اعضای
خانواده ،درست کردن کاردستی های مختلف
براساس سنین بچه ها ،کشیدن نقاشی و خطاطی،
اسفنج بازی  ،بازی با گواش و گل بازی ،دوچرخه
سواری و قایق موشک در فضای حیاط و دیگر
محیط های امن اشاره کرد.

-4فرهنگکتابخوانیراترویجدهید
در این مدت خانه نشینی بچه ها می توانید با
تشویق های زیاد بچه ها را به سمت کتابخوانی
متفرقه سوق دهید خیلی از بچه های امروزه محدود
به چند کتاب مدرسه هستند که آنها را هم جسته
و گریخته و اجبارا می خوانند بنابراین برای بچه ها
میتوان جایزه تعیین کرد که هر چه زودتر یک کتاب
را تمام کنند یک امتیاز مثبت برای فعالیتی که
دوست دارند یا وسیله ای که تمایل به تهیه دارند،
بگذارید در این صورت آنها تشویق می شوند که
روندشان را تسریع دهند.
-5گلکاری و آشپزی را به بچه ها آموزش دهید
خیلی از مادرها هستند که اجازه نمی دهند
بچه هایشان با گل و گیاه و وسایل آشپزخانه و
مواد غذایی سروکار داشته باشند یا خیلی حساس
هستند و احساس میکنند بچه ها زندگی را بهم
ریخته و شلخته می کنند یا اینکه میترسند اتفاقی
برای بچه ها بیافتد در حالیکه بنا به سن و سال
بچه ها می توان آنها را در امور خانه مشارکت دارد
 ،جنسیت هم ندارد می توان بخش هایی از کار
اشپزی را به آنها سپرد و حس استقالل را هم در
وجودشان شکوفا کرد .یک روزهایی که مشغول کار
با گل و گیاه هستید ،بچه ها را با تهیه دستکش ها و
وسایلی دخیل کنید و آنها را به حس زیبای ارتباط با
گیاهانزندهآشناکنید.
-6جدایی همگانی از گوشی و تلویزیون
پدر و مادرها اگر گله دارند که بچه هایشان مدام
سرشان در تلویزیون و گوشی است یک نگاه هم به
خودشان بیاندازند شاید این خط و ربط خودشان
هم هست بنابراین برای تغییر یک عادت اول باید از
خودمانشروعکنیموبعدازبچههاتوقعرفتارمثبت
داشتهباشیم.
-7از بچه ها بخواهیم دوست پیدا کنند
یکی از مشکالت بچه های امروز نداشتن دوست
است چرا که مدام در فضای مجازی هستند و این
فضای کرونایی هم به این امردامن زده است اگر
فضای امنی برای حضور در پارک و محله برای
بچه ها با رعایت پروتکل ها وجوددارد از بچه ها
بخواهیم که دوست پیدا کنند با هممحلیها آشنا
بشوند و با دوستان مدرسه شان صحبت کنند
در این صورت دایره ارتباطاشان بیشتر می شود
و وقتی هم که مدرسه ها باز بشود این ارتباطات
بیشترمیشود.

جامعهشناسمطرحکرد:

مردم با ماسک زدن عالوه بر خودمراقبتی به دیگر مراقبتی توجه کنند

امیرمحمودحریرچیجامعهشناسدرخصوصعللاستفادهنکردنبرخیافراد
ازماسکمیگوید:شرایطاقتصادی،ارتباطمردمودولتوواکسنازجملهعواملی
است که سبب شده تا برخی افراد آنگونه که به خودمراقبتی فکر میکنند به دیگر
مراقبتی توجه نداشته باشند .ماسک زدن هم خود مراقبتی وهم دیگر مراقبتی
است.
بعد از توفیق نسبی که در مدیریت طغیان و اپیدمی بیماری کووید  ۱۹در جهان
ً
و به تبع آن در ایران و ورود به فاز بازگشایی مشاغل ،صنوف و اماکن ،عمال با نوعی
عادی پنداری شرایط و کاهش مراعات بهداشت فردی و عمومی مواجه شده ایم.
به همین دلیل هم این روزهای به نسبت گذشته بیشتر شاهد هستیم که برخی
از مردم حاضر به استفاده از ماسک برای پیشگیری از شیوع کرونا نیستند و یا
استفاده از آن را کمتر کرده اند .در صورتی که این اتفاق می تواند بسیار خطرناک
ً
باشد زیرا طبیعتا با توجه به عدم مهار کامل و حذف بیماری و انتشار سریع آن می
تواند بار دیگر عده ای زیادی را درگیر خود کند و جان عده ای را بگیرد .پس می
توان گفت یکی از مهمترین عواملی که از شیوع این ویروس جلوگیری می کند
استفاده از ماسک است و اینکه چرا برخی از مردم از ماسک استفاده نمی کنند
خودجایسوالاست.بههمیندلیلهمپژوهشگرایرنابا«امیرمحمودحریرچی»
جامعهشناس و استاد دانشگاه گفت و گویی انجام داده است که در ادامه می
خوانیم:
در پاسخ به این سوال که چرا برخی از مردم حاضر به استفاده از ماسک برای
پیشگیری از شیوع کرونا نیستند ،گفت :االن در کشور شرایطی پیش آمده که
مردم وضعیت را تا حدودی عادی می دانند .البته آن طور که باید و نیاز است رعایت
می کنند .برای نمونه شما وقتی با افراد سن باال در خیابان روبرو می شوید می
بینید که ماسک زدن را رعایت کرده اند ،اما بیشتر آنهایی که رعایت نمی کنند یا
کمتر به پروتکل ها توجه دارند ،جوانان هستند  ،زیرا احساس می کنند که وضعیت
عادی شده است .البته اینها هم تا حدودی به برنامه ریزی های نهادهای مرتبط هم
بستگی دارد .به طور مثال در مورد وضعیت شهرها تغییر رنگ ها مهم هستند که
هر روز تغییر پیدا می کنند.برای نمونه یک شهر قرمز می شودوبالفاصله میبینیم
که تغییر می کند و شرایط عادی می شود .پس می بینیم که گاهی تناقض هایی به
وجود می آید که تاثیر در این زمینه دارد.
این جامعه شناس همچنین اظهار داشت :این مساله مهم است که مردم به دلیل
معاش مجبور هستند که در بیرون از خانه فعال باشند و به همین دلیل عده ای این
موضوع را مطرح می کنند که استفاده از ماسک در ساعت های طوالنی در محیط
کار برای آنها سخت و آزاردهنده است ،اما همین افراد وقتی واقع بینانه با موضوع
برخورد کرده و مسائل را به دقت بررسی کنند ،می بینند که باید برای منافع خود و
جامعه سختی های دوره کرونا را تحمل کرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به موضوعات مطرح پیرامون واکسن گفت :در شرایط

فعلی بیشتر کشورهای همسایه شروع به واکسینه کردن مردم کرده اند ،اما هم
هنوز صحبت از این است که چند هزارتا خریده ایم ،خریدهای بعدی در راه است
و  ....به همین دلیل ممکن است برخی افراد دچار این سوء تفاهم شوند که ازنظر
ً
اپیدمی در شرایط خوبی به سر می بریم ،اما در واقعیت می بینیم که دائما شهرها
قرمز ،نارنجی و زرد می شوند.
حریرچی در مورد استفاده از ماسک و مسئولیت های اجتماعی گفت :در بحث
کرونا و رفتار مردم ،زمینه های اجتماعی آن فراهم نبوده؛ یعنی برخی افراد اینقدر
که به خودمراقبتی فکر می کنند به دیگر مراقبتی توجه نکرده اند .در جامعه ما
سطح مسئولیت های اجتماعی متاسفانه پایین است که خود این دالیل مختلفی
دارد .البته بخشی از این مساله دوطرفه است؛ یعنی دولت و نهادهای مسئول می
بایست از یک طرف از مردم حمایت هایی داشته باشند و از طرفی دیگر از آنها هم
توقعاتی داشته باشند .این جامعه شناس در ادامه افزود :در جامعه ما برخی افراد
کمتر نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت می کنند .برای نمونه وقتی گفته می
شودکه در این وضعیت کرونا نباید بیرون رفت و  ،...پاسخ می گیریم که باید امورات
زندگی بگذرد ،بنابراین باید دغدغه معاش و اقتصادی مردم دراین زمینه رفع شود.
حریرچی در پایان یادآور شد :در وضعیت کرونا می بایست هم مردم و هم دولت
به نوعی رفتار کنند که این تهدید به فرصت تبدیل شود و نوعی هبستگی قوی
به وجود آید که بیشتر هوای یکدیگر داشته باشیم و مراقب هم باشیم تا سرمایه
اجتماعیتقویتشود.

مدیرکلآموزشوپرورشاستانقم:

نرخ باسوادی در قم  ۹۷درصد است

مدیرکل آموزش و پروش استان قم گفت :قبل از پیروزی انقالب اسالمی نرخ
باسوادی در این استان  ۴۷درصد بود که با افزایش  ۵۰درصدی ،امروز به ۹۷
درصد افزایش یافته است.
حمیدرضا شیخاالسالم روز دوشنبه در جلسه شورای اطالعرسانی ،افزود:
باسوادی زنان و مردان قبل از پیروزی انقالب به ترتیب  ۳۴و  ۶۴درصد بود که
امروز به  ۸۷و  ۹۳درصد رسیده است.
وی اضافه کرد :باسوادی ساکنان شهر و روستای قم قبل از انقالب به ترتیب۵۳
و  ۳۰درصد بود که امروز به بیش از  ۹۰و  ۸۰درصد افزایش یافته است.
به گفته وی ،بر اساس نتایج سرشماری سال  ،۹۵رشد باسوادی در گروه سنی
 ۱۰تا  ۲۹سال ۹۷ ،درصد و در گروه سنی  ۶سال به باال ،استان قم رتبه هشتم را
در سطح کشور دارد.
شیخاالسالم بیان کرد :تعداد مدارس ابتدایی قبل از پیروزی انقالب ۱۹۶
مدرسه بود که امروز به بیش از ۷۰۰مدرسه افزایش یافته و مجموع مدارس استان
در سه مقطع یک هزار و  ۴۰۰واحد آموزشی است.
وی افزود :قبل از پیروزی انقالب ،مجموع کالسهای دوره ابتدایی یک هزار و
 ۴۰۸کالس با  ۵۴هزار دانشآموز بود و این تعداد امروز به بیش از پنج هزار و ۲۰۰
کالس و  ۱۵۰هزار دانشآموز در دوره ابتدایی رسیده است.
وی افزود :در حال حاضر  ۱۰۲سالن چندمنظوره ،پنج زمین چمن ،سه سالن
بدنسازی ،چهار استخر سرپوشیده  ۲ ،هنرستان رشته خاص تربیتبدنی و ۱۱
اتاق اختصاصی اجرای درس تربیتبدنی در آموزشوپرورش موجود است.
به گفته مدیرکل آموزشوپرورش قم ،پوشش تحصیلی دختران قبل از انقالب
 ۶۹درصد بوده و امروز بیش از  ۹۶درصد رسیده و پوشش تحصیلی در دوره
ابتدایی  ۶۸درصد بود که امروز بیش از  ۹۹.۷۰است.
وی خاطرنشان کرد :قبل از انقالب ،نرخ گذر از دوره ابتدایی به مقطع باالتر۴۵
درصد بود که امروز به بیش از  ۹۷.۵درصد افزایش یافته است.
وی اضافه کرد :قم تنها استانی است که بیش از  ۹۸درصد دانشآموزان آن در
شهر قم تحصیل میکنند و تراکم دانشآموزی بیش از  ۱۰هزار نفر در هر سال
تحصیلیبودهاست.
شیخاالسالم با بیان اینکه برای سال تحصیلی ۱۴۰۰تعداد دانشآموزان بیش
از  ۲۸۳هزار پیشبینیشده است ،گفت :در هفت سال گذشته بیش از ۱۵۰
مدرسه احداث شده است و امروز حدود  ۵۰درصد از احداث مدارس توسط
خیرانصورتمیگیرد.
وی گفت :در حال حاضر از مجموع ۲۶۵هزار دانشآموز محصل در استان قم،
بیش از  ۴۰هزار نفر اتباع غیرایرانی از  ۱۰۱ملیت هستند که در بیش از هشت
مدرسه اتباع خارجی با سبک آموزشی کشور خودشان تحصیل میکنند.
به گفته وی ،معدل کتبی دانشآموز در دروس نهایی پایه دوازدهم خردادماه،
بیش از  ۰.۸۹درصد در سال  ۹۹نسبت به  ۹۸افزایش یافته است.
شیخاالسالم خاطرنشان کرد :استان قم در شاخص حضور دانشآموزان در
برنامه شاد و تعامل آنها با آموزشوپرورش رتبه اول را دارد.
وی افزود :رتبه کنکور دانشآموزان استان قم در سال  ۱۱ ،۹۲بود که امروز به
چهارم رسیده است و امسال ۹دانشآموز برگزیده المپیاد از استان قم بودند.
وی ادامه داد :توسط دانش آموزان قمی توانستند رتبه نخست مسابقات قرآن،
عترت و نماز را در سال جاری کسب کنند.
مدیرکل انتقال خون استان قم:

 ۱.۲درصد اهدای خون در قم
کاهشیافت

مدیرکل انتقال خون استان قم گفت :از ابتدای سالجاری تا پایان بهمن ماه،
تعداد مراجعه کنندگان به مراکز انتقال خون ۵.۲درصد و میزان اهدای خون در
این مدت ۱.۲درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافتهاست.
مرتضی نوریان افزود :در این مدت  ۴۵هزار و  ۲۶۷نفر برای اهدای خون به
مراکز انتقال خون استان مراجعه کردهاند که از این تعداد حدود ۳۷هزار نفر موفق
به اهدای خون شدند.
وی اظهار داشت :از ۳۷هزار شهروند نوعدوستی که در یازده ماه نخست امسال
موفق به اهدای خون خود شدند  ،حدود  ۵۸درصد آنها ازجمله اهداکنندگان
مستمر بودهاند که این آمار نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۸درصد کاهش
نشانمیدهد.
نوریان با اشاره به افزایش اهداکنندگان خانم در این استان افزود :بیش از یک
هزار و ۵۰۰نفر از بانوان استان در یازده ماه امسال موفق به اهدای خون شدند که
این آمار  ۴.۲درصد از کل اهدا کنندگان را شامل می شود ضمن اینکه این آمار
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲دهم درصد رشد را نشان میدهد.
مدیرکل انتقال خون قم اظهار داشت :از ابتدای فروردینماه تا پایان بهمن ماه
سال جاری  ۵۳هزار و  ۱۶۶واحد خونی به بیمارستان های استان و  ۱۱هزار و
ل شدهاست.
 ۴۶۹واحد نیز به شبکه خون رسانی کشور ارسا 
وی با تاکید بر اینکه وضعیت ذخیره خون استان بهصورت لحظهای پایش
میشود ،گفت :به دلیل اینکه زمان ماندگاری خون محدود است ،امکان ذخیره
خون در مدت طوالنی وجود ندارد به همین دلیل باید اهدای خون بهصورت
مرتب و مستمر صورت گیرد.
نوریان اظهار داشت :از ابتدای اجرای طرح اهدای پالسمای بیمارای
بهبودیافته کرونایی تا کنون  ۱۸۶بیمار بهبودیافته قمی پالسمای خون خود را
اهدا کرده اند.
مدیرکل انتقال خون قم با تأکید بر اینکه خون و فرآوردههای آن جایگزین
مصنوعی ندارد افزود :با توجه به نیاز مستمر بیماران مختلف ازجمله بیمارانی
دیالیزیوتاالسمیومجروحانناشیازتصادفهایرانندگی،ازمردمنوعدوست
استان که از سالمت برخوردار هستند ،درخواست داریم تا این بیماران را در این
ایامتنهانگذارند.
نوریان ادامه داد :توصیه و درخواست ما به اهداکنندگان و مردمی که از سالمت
برخوردار هستند و عالئم بیماری ندارند ،این است که جهت اهدای خون به مراکز
انتقال خون قم مراجعه و نسبت به اهدای خون اقدام کنند.
مدیرکل انتقال خون قم با تأکید بر رعایت مسائل بهداشتی در مراکز انتقال
خونایناستانگفت:اینمرکزبهصورتمستمرضدعفونیوگندزداییمیشود
ضمن اینکه پیش از ورود اهداکنندگان ،وسایل مراقبتی فردی شامل دستکش و
ماسک نیز در اختیار آنان قرار داده میشود.
وی با تأکید بر لزوم به همراه داشتن کارت ملی توسط داوطلبان اهدای خون،
افزود :تمام افراد باالی  ۱۸سال که از سالمت کامل برخوردار بوده و هیچگونه
عالمتی از آنفلوانزا یا سرماخوردگی ندارند ،امکان اهدای خوندارند.
رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان قم:

ایجاد 601فرصت اشتغال با احیای
واحدهایصنعتیراکد

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم با اشاره به این که احیای واحدهای
صنعتی راکد براساس راهبرد جهش تولید در اولویت برنامههای استان است،
گفت :تنها در جریان احیای  ۳۶واحد تولیدی طی سال جاری برای  ۶۰۱تن
فرصتاشتغالفراهمآمد.
محمود سیجانی بیان کرد :برای احیای این واحدها ۶هزار و  ۳۹۲میلیارد
ریال اعتبار اختصاص یافته است و این روند برای فعالسازی هرچه سریعتر سایر
واحدهای راکد دارای شرایط الزم استان نیز ادامه مییابد.
وی با اشاره به این که اقدام انجام شده در خصوص احیای واحدهای راکد
استان ظرفیتهای قابل توجهی در تولید محصوالت مورد نیاز کشور به وجود
آورده است  ،افزود :ارائه تسهیالت بانکی از جمله راهکارهای موثر در رابطه با
احیای واحدهای صنعتی راکد به شمار میآید که این موضوع در قم با همکاری
بانکهایعاملانجاممیشود.

اقتصادی5

 شماره 5223ت و سوم 
سهشنبه -پنجم بهمن ماه  -1399سال بیس 

جهانگیری در جلسه شورای عالی سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی :

تغییرات ناگهانی در قوانین امنیت سرمایه گذاری را مخدوش میکند

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر این که مهمترین پیام سیاستهای اصل
 ۴۴میداندار بودن بخش خصوصی در اقتصاد کشور است ،گفت :تغییرات
ناگهانی در قوانین و مقررات به معنای خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری
است.
اسحاق جهانگیری صبح دیروز در جلسه شورای عالی سیاستهای کلی اصل
 ۴۴قانون اساسی با بیان اینکه اوایل انقالب اسالمی اختالفنظرهای جدی
درباره خصوصیسازی وجود داشت ،گفت :ابالغ سیاست های اصل  ۴۴قانون
اساسی با وجود آنکه عدهای ابالغ سیاستهای اصل  ۴۴را تغییر در قانون
اساسی تفسیر میکردند ،اما مقام معظم رهبری با ابالغ این سیاستها انتظار
یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور داشتند.
وی با بیان اینکه مهمترین پیام سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی این
است که بخش خصوصی باید میداندار اقتصاد کشور باشد ،اظهار داشت:
متاسفانه عدهای که تازه به مسئولیت رسیدهاند تصور می کنند که بخش
خصوصی در حال غارت دارایی های کشور است و باید به دنبال بگیر و ببند و
ایجاد موانع برای بخش خصوصی باشیم .جهانگیری با اشاره به اینکه یکی از
رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی ،مردمی کردن اقتصاد است ،گفت :حتی
بخشهایی که اقتصادی نیستند نیز باید رویکردهای اقتصاد مقاومتی را مالک

عمل قرار دهند و این یعنی حتی در کارهایی مانند کارهای نظارتی ،هرجا که
میتوانیم باید امور را به مردم واگذار کنیم .معاون اول رییس جمهور تاکید کرد:
اعتماد بخش خصوصی و مردم به تصمیمات مسئولین کشور از مهمترین سرمایه
های هر حکومت است .هرچقدر مردم را نسبت به تصمیمات اتخاذ شده از سوی
مسئولین کشور بیاعتماد کنیم ،در حقیقت به سرمایه اجتماعی کشور آسیب
وارد کرده ایم .عملکرد ما باید به نحوی باشد که تصمیمات مسئولین کشور برای
مردم اطمینانبخش باشد .وی افزود :البته در این زمینه خط قرمز نیز وجود
دارد و این خط قرمز این است که هیچ مسئولی حق ندارد از موقعیت خود سوء
استفاده و فساد کند .هر کس مرتکب فساد شود در هر جایگاهی که باشد ،باید
با او برخورد شود .البته گاهی ممکن است مدیران تصمیماتی اشتباه اتخاذ کنند
که باید میان تخلف و فساد با تصمیم غلط تفاوت قائل شویم.
جهانگیری ادامه داد :باید از قوه قضاییه درخواست کنیم در مواردی که
ً
مدیران واقعا سوء استفاده نکردهاند و خطای آنها صرفا اتخاذ یک تصمیم غلط
بوده ،این گونه پروندهها به صورت دیگری رسیدگی شود.
فضای رسانهای تندی علیه بخش خصوصی شکل گرفته است
معاون اول رییس جمهوری همچنین با ابراز گالیه از وجود فضای نامناسب
رسانهای علیه خصوصی سازی ،گفت :متاسفانه فضای رسانهای تندی علیه

بخش خصوصی آن هم در مقطعی که کشور به فعالیت های اقتصادی بخش
خصوصی نیاز فراوان دارد ،شکل گرفته است.
وی افزود :در دوره تحریم های ظالمانه و به خصوص سه سال اخیر که آمریکا
فضای تنفس اقتصاد کشور را مسدود کرد ،بخش خصوصی کمکهای شایانی
را به اقتصاد کشور انجام داد و در حقیقت زمینه تنفس برای اقتصاد کشور را
فراهم کرد .نباید به کسانی که مردانه پای کشور ایستادند و خدمت کردند فشار
وارد کنیم زیرا اگر دفعه بعد شرایط مشابهی ایجاد شود ،مجددا باید از توانمندی
بخش خصوصی برای فعالیتهای اقتصادی استفاده کرد .جهانگیری با اشاره
به دستور اخیر رهبر معظم انقالب به سران سه قوه مبنی بر اینکه کسری بودجه
باید از طریق فروش اوراق و واگذاری دارائیها و سهام شرکتهای دولتی به
بخش خصوصی جبران شود ،اظهار داشت :فروش شرکتها و داراییهای
دولتی به بخش خصوصی هم وظیفه قانونی و هم تکلیفی است که از سوی
مقام معظم رهبری ابالغ شده و عالوه بر آن علم اقتصاد نیز میگوید بهترین راه
برای جبران کسری بودجه بدون افزایش نقدینگی و باال رفتن پایه پولی ،فروش
شرکتها و داراییهای دولت به بخش خصوصی است.
بعد از گذشت بیش از  ۴۰سال از انقالب اسالمی مصادره اموال و
داراییها معنی ندارد
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه
نباید فضای سرمایه گذاری در کشور ناامن شود ،افزود :برخی افراد تصور
میکنند خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری به معنای مصادره اموال
و دارایی های بخش خصوصی است ،در حالی که بعد از گذشت بیش از ۴۰
سال از انقالب اسالمی مصادره اموال و داراییها معنی ندارد ،امروز خدشه دار
شدن امنیت سرمایه گذاری به معنای تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات و نیز
ناامن کردن فضای اجتماعی علیه سرمایه گذاران است .وی با اشاره به اینکه
ایجاد شخصیت حقوقی در قوانین برای پیشگیری از تسری تخلفات فرد به کل
مجموعه است ،اظهار داشت :شخصیت حقوقی نباید آسیب ببیند .ممکن است
گاهی صاحب یک کارخانه مشکالتی داشته باشد که باید با آن برخورد شود اما
نباید کارخانه وی تعطیل شود و زندگی کارگران و تولید کشور با مشکل مواجه
گردد.
جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه ازسوی وزارت امور اقتصادی
و دارایی در خصوص آسیب شناسی واگذاری بنگاههای دولتی و پیشنهادات
اصالحی به منظور رفع چالش ها ،گفت :الزم است این گزارش و پیشنهادات
موجود برای مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارسال شود تا بتوانیم تصمیماتی
راهگشا در جهت رفع چالش های پیش روی خصوصیسازی اتخاذ کنیم.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی ،دادگستری  ،رییس سازمان
خصوصی سازی ،رییس سازمان بازرسی کل کشور ،رییس سازمان بورس و اوراق
بهادار ،رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق تعاون ایران نیز حضور داشتند،
نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از آسیب شناسی واگذاری بنگاه
های دولتی و پیشنهادات اصالحی به منظور رفع چالش ها ارائه کرد.

کارشناسان اقتصادی در ضرورت پیوستن ایران به FATFتردیدی ندارند

برخی از سیاستگذاران کشور معتقدند اگر تصویب FATF
تا زمان رفع تحریمهای آمریکا معلق نگاه داشته شود به سود
اقتصاد کشور خواهد بود .اما کارشناسان و فعاالن اقتصادی
نظری متفاوت دارند و این استدالل را رد میکنند.
طبق اعالم دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ،تکلیف دو
الیحه پیوستن ایران به کنوانسیونهای پالرمو و  CFTکه به
معنای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی
( )FATFاست ،تا پایان سال جاری مشخص خواهد شد.
لوایح پر حاشیهای که همچنان بعد از دو سال تصویب توسط
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی ،نتوانستهاند به
صورت قانون الزماالجرا درآیند .این تعلل در حالی رخ داده
است که میتوان مدعی شد در حال حاضر هیچ کدام از
موافقین و مخالفین در ضرورت پیوستن به این نهاد بینالمللی
تردیدی ندارند ،اما به اقتضای شرایط سیاسی و اقتصاد کالن،
برخی از سیاستگذاران کشور معتقدند ،تا زمانی که تحریمها
برقرار است ،نباید به این سازمان پیوست .نگاهی که از سوی
کارشناسان اقتصادی موجه و قابل دفاع نیست.
«استداللهایی که مخالفان تصویب لوایح دوگانه مطرح
کردهاند ،هزینه زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است
و نمیدانم آیا آنان برآوردی از این هزینهها دارند یا خیر؟ اما
فعالین اقتصادی به طور مداوم در حال هشدار دادن درباره
این هزینهها هستند .کشور ما در حال حاضر به دلیل تحریم
آمریکا دچار یک سری هزینهها شده است و منطقی نیست و
نبوده که به خاطر عدم رعایت  FATFیک هزینه دیگر را نیز بر
اقتصادتحمیلکنیم.عدمپیوستنبه FATFیکخودتحریمی
است ».جمالت فوق را که «کامران ندری» ،عضو هیات علمی
اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفتوگو با ایرنا مطرح کرده
را میتوان فصل مشترک نقد فعاالن و کارشناسان اقتصادی به
استدالل مخالفان پیوستن ایران به FATFدانست.
اما چرا مخالفان همچنان بر نگاه خود تاکید دارند؟ «احمد
مجتهد» ،رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی ،در تشریح
دالیل مخالفتها به نگاه خاص اقتصادی این گروه اشاره
میکند ،نگاهی که به گفته مجتهد در پی «نوعی اقتصاد
خودبسنده»است؛«برخیمیگوینددرهمینشرایطتحریمی
و قرار داشتن در لیست سیاه  FATFهم توانستهایم مراودات
مالی با دیگر کشورهای جهان داشته باشیم .این درست است،
اما آنها به این نکته بسیار مهم توجه ندارند که هزینه و ریسک
انجام این مراودات مالی ،تا چه حد باال رفته است .همچنین
در این شرایط این افراد فکر میکنند ما میتوانیم تکنولوژی
را خودمان ایجاد کنیم .البته که امکان ساخت در داخل هم
وجود دارد ،اما متاسفانه این تکنولوژیها عموما بسیار عقبتر

انسداد مرزهای اقتصادی کشور با عدم تصویبFATF

از سطح دنیاست و بهرهوری بسیار کمتری دارند .مسئلهای که
در صنعت پتروشیمی به وضوح شاهد آن هستیم».
عالوه بر این ،کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند در
صورتی که مراودات شفاف و معمول نظام بانکی و تجاری ایران
با دنیا قطع شود ،زمینه برای بروز انواع فساد بسیار مستعد
خواهد شد و سرمایههای زیادی از کشور در پیچوخمهای
مبادالت پوششی ،بر باد خواهد رفت.
موضوع دیگری که از نگاه این کارشناسان در بررسی لوایح
 FATFطی دو سال گذشته مغفول مانده است ،از دست رفتن
زمینههای فراوان تجاری و بازرگانی برای ایرانیان در اثر عدم
تصویب این دو الیحه است ،که از جمله میتوان به بسیاری
از بانکهای روسی ،چینی و حتی ترکیهای اشاره کرد که در
دوران تحریم حاضر به انجام مبادالت مالی با طرفهای ایرانی
بودند ،اما پس از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF
از اسفند ماه سال گذشته ،مبادالت خود را تعطیل کردهاند.
«بهمن آرمان» ،استاد دانشگاه و کارشناس امور اقتصادی،
مثالهای بیشتری ازصدمات این تاخیروتعلل دربررسیلوایح
فوق به ایرنا گفته است« :دولت روسیه در دولت یازدهم متعهد
شده بود که خط اعتباری معادل ۵میلیارد دالر ،برای انجام سه
پروژه بزرگ و استراتژیک در ایران باز کند .پروژه راهآهن برقی ۲
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خطه گرمسار به اینچهبرون در مرز ترکمنستان که آسیای میانه
را به آبهای گرم خلیج فارس متصل میکرد ،ساخت نیروگاه
برقی  ۱۴۰۰مگاواتی در بندرعباس که با مشکالت جدی در
تولید برق مواجه است و بازسازی نیروگاههای فرسوده رامین
اهواز و شهید منتظری اصفهان که در گذشته به وسیله دولت
شوروی ساخته شده بودند .اما قرار گرفتن نام ایران در لیست
سیاه  FATFباعث شده که آن ها تا به امروز که دولت دوازدهم
در آخرین ماههای فعالیت خود به سر میبرد ،از انجام این تعهد
خود سرباز زده و با ایران همکاری نکنند».
به گفته آرمان ،دولت چین هم پس از آنکه مجمع تشخیص
مصلحت نظام در سال گذشته از تصویب لوایح دوگانه
خودداری کرد ،رفتاری مشابه با روسیه از خود نشان داده
است«:دولت چین نیز به بهانه تهدیدهای سازمان FATFعلیه
نظام بانکداری آن کشور در صورت همکاری با ایران ،از اجرای
تعهد خود در ساخت بزرگترین کارخانه کاغذسازی جهان در
جنوب اهواز سرباز زده است .این کارخانه با توان تولید ۴۵۰
هزار تن کاغذ با استفاده از ضایعات نیشکر ،میتوانست ۳۰
درصد از نیاز ایران به کاغذ را برطرف کرده و ارزش افزوده زیادی
را نصیب اقتصاد کشور سازد».
بسته شدن مرزهای اقتصادی ،بدون هیچ دستاوردی
تمام این صدمات و خسارات در حالی رخ میدهد که به

اعتقاد کارشناسان ،نظام بانکداری ایران از لحاظ سالمت
مالی در وضعیت به نسبت مطلوبی در جهان به سر میبرد و
این که این سیستم به دلیل عدم مبارزه با پولشویی تحت این
محدودیتها قرار بگیرد ،فشاری مضاعف و بدون دستاورد
برای اقتصاد ایران خواهد بود .در حالی اقتصاد ایران از این
شرایط متضرر شده و نفعی نخواهد برد که برخی از کارشناسان
اقتصادی بزرگترین پیروز محدود شدن اقتصاد کشور و بسته
شدن درهای تجاری ایران با جهان را ،رقبای اقتصادی ایران
به خصوص در منطقه و همسایگی کشور میدانند .رقبایی که
از بسته بودن سیستم اقتصادی ایران را فرصتی طالیی برای
اقتصادهایملیخودمیدانند.
همانگونه که اشاره شد؛ مخالفین تصویب لوایح پالرمو و
 CFTدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ،البته در ضرورت
پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی ()FATF
با موافقین تصویب این لوایح هم نظر هستند ،اما به اعتقاد
آنان این اقدام باید پس از رفع تحریم های آمریکا علیه ایران
انجام شود .در حالی که اهالی اقتصاد معتقدند به تعویق
افتادن زمان خروج نام ایران از لیست سیاه  FATFایدهای
خام و بدون در نظر گرفتن پیچیدگیهای اقتصاد است.
«کامران ندری» در همین رابطه توضیح میدهد« :موضوع
به همین سادگی نیست که بگوییم ،بعد از پایان تحریمها ،به
 FATFمی پیوندیم و مشکلی ایجاد نخواهد شد .برای انجام
اقداماتی که  FATFدر برنامههای علمیاتی خود معرفی
کرده است ،نیاز به بسترسازی و زمینهسازیهایی است که
تازه بعد از تصویب دو الیحه مورد بحث ،انجام آنها زمان
میبرد».
با توجه به ادله فوق ،طیف گستردهای از فعالین و کارشناسان
اقتصادی ،با وجود آن که زاویه نگاههای تخصصی متفاوتی به
اقتصاد دارند ،اما در ضرورت پیوستن هرچه سریعتر ایران به
 FATFتردیدی ندارند .این اتحاد نظر را همچنین میتوان از
سیگنالهایی که بازار به تحوالت پیرامون FATFنشان میدهد
نیز دریافت کرد .در دو سال گذشته بازارهای کشور و به ویژه بازار
ارز به عنوان عناصر هوشمند اقتصادی ،هرگاه اخبار مثبتی در
خصوص پیوستن به  FATFمطرح شده است با کاهش قیمت
ارز مواجه شدهاند و در حالت بالعکس با افزایش قیمت ها رو به
رو بودهاند .به اعتقاد کارشناسان این سیگنالها خود میتواند
روشنترینپیامبهسیاستگذاراناقتصادیوسیاسیکشوردر
مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد ،تا بدانند از نگاه فعاالن
عرصه اقتصادی کشور ،به تاخیر انداختن بیش از این روند
پیوستن به  FATFنمیتواند به صالح نظام اقتصادی کشور
باشد.
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مزایده خواهد بود .در ضمن بدهی های خودرو اعم از مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود .در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار
براساستوافقکتبیاقدامخواهدشدوچنانچهروزمزایدهمصادفباتعطیلرسمیغیرمترقبهگردد،مزایدهروزاداریبعدازتعطیل
درهمان محلوساعت انجام میشودو حقوق دولتیوحق مزایده طبق مقرراتوصول خواهدشد .ضمنا تنظیمسند انتقال اجرائی
منوط به مفاصا حساب دارائی و شهرداری و عنداللزوم مراجع ذیصالح دیگر میباشد که انجام امور آن بر عهده برنده مزایده می باشد.
الزم به ذکر است که مورد مزایده دارای دو بازداشت توسط اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران ،و یک بازداشت توسط اداره
اجرای اسناد رسمی تفرش می باشد و مسئولیت رفع بازداشت از موارد بازداشتی و انتقال اجرایی بر عهده مزایده می باشد(.م الف
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تاریخ انتشار آگهی1399/12/05:
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

وزیر نفت خبرداد:

چهاربرابرشدنصادراتفرآوردههاینفتی

وزیر نفت از چهار برابر شدن صادرات فرآوردههای نفتی در طول هفت سال خبر
داد.
بیژنزنگنه،درمراسمبهرهبرداریاز ۱۰۰۰کیلومترخطوطلولهانتقالفرآوردههای
نفتی گفت :با افزایش گاز رسانی و ظرفیت تولید پاالیشگاه ها ،صادرات فرآوردههای
نفتی از  ۹/۵میلیون تن در سال  ۹۱به  ۲۳میلیون تن در سال  ۹۸رسیده است.
وی با بیان اینکه فناوری و دانش فنی کشور بسیار باال رفته است افزود :این
خطوط لوله ،همه ایرانی است و میتوان با افتخار گفت که خط لوله گوره -جاسک
ایرانیترین پروژه است و همه تجهیزات آن از جمله خط لوله ،ورق و ...در داخل کشور
ساختهمیشود.
زنگنه اضافه کرد :برای نخستین بار اعالم میکنم تالش ما این است که جوشکاری
و لوله گذاری خط لوله گوره -جاسک تا پایان امسال به اتمام برسد.
وزیر نفت گفت :ظرفیت روزانه پاالیش نفت خام کشور از ۱.۸میلیون بشکه در سال
 ,۹۲به بیش از ۲.۲میلیون بشکه رسیده است.
وزیر نفت ،در بخش دیگری از سخنان خود به پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اشاره
کرد و با بیان اینکه پیروزی ،هزار پدر دارد و شکست یتیم است ،گفت :برای ساخت
اینپاالیشگاههمهزحمتکشیدند.
زنگنه با بیان اینکه به روزهای انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشویم افزود:
تصمیمهای ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در سال ۱۳۸۲و بر اساس استناد
موجود گرفته و موافقت نامه اجرایی آن امضا شد و دولتهای بعدی نیز آن را دنبال
کردند و این پاالیشگاه را پیش بردند.
وی با اشاره به اینکه گفته میشود نبوغ یک نفر پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را به
پایانرساندهاستگفت:مگرپاالیشگاهبانبوغساختهمیشود؟!پاالیشگاهباهمت
ومدیریتساختهمیشود.
زنگنه ادامه داد :همه میخواهند بگویند ما پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را
ساختیم و آن را به نام خود تمام کنند و ما از این موضوع استقبال میکنیم ،اما انصاف
هم موضوع خوبی است و نباید زحمات دیگران را خراب کنند.
وزیر نفت با اشاره به اینکه واحدهای فرآیندی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس طبق
استناد موجود در سال ۹۲حدود ۴۱درصد پیشرفت داشتند ،گفت :این پاالیشگاه با
مدیریت و فداکاری مدیران پیش رفته است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی :

کارگرانصدقهنمیخواهند
تنگنظرینکنید!

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با ابراز امیدواری از تصویب رقم سبد
معیشت کارگران در جلسه امروز کمیته دستمزد ،از شورای عالی کار خواست تا
دستمزد سال ۱۴۰۰را با درنظر گرفتن شرایط زندگی کارگران و بازنشستگان به گونه
ای تعیین کند که رضایت خاطر و رفاه حداقلی آنها را به دنبال داشته باشد.
فتح اله بیات اظهار کرد :اگر امروز کمیته دستمزد به جمع بندی نهایی در
خصوص سبد معیشت کارگران دست پیدا کند و شرکای اجتماعی و نمایندگان
گروه کارفرمایی ،کارگری و دولت به توافق برسند ،قطعا نتیجه بهتری از مذاکرات مزد
خواهیم گرفت و نگرانی خاطر جامعه کارگری از تاخیر در تعیین دستمزد و موکول
شدن آن به روزهای پایانی سال را شاهد نخواهیم بود.
وی ادامه داد :با توجه به فشار و بار روانی که جامعه کارگری هر سال در مورد رقم
دستمزد با آن مواجه است ،انتظار داریم که امروز هزینه سبد معیشت را مشخص
کنند تا از جلسات بعد به بحث دستمزد ورود کنیم.
بیات با بیان اینکه کارگران هرگز دنبال عدد و رقم و درصد افزایش مزد نبوده و
نیستند،خاطرنشانکرد:آنچیزیکهبرایجامعهکارگریاهمیتداردحفظقدرت
خرید است و بر همین اساس تاکید داریم که سبد معیشت کارگران طوری تعیین
شود که منطبق با بندهای یک و دو ماده  ۴۱قانون کار باشد.
به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ،در بحث نرخ تورم که بند یک
ماده  ۴۱به آن اشاره دارد ،مراجع رسمی آمار دقیق را در اختیار اعضای شورای عالی
کار گذاشته اند و در خصوص سبد معیشت که موضوع بند دو ماده ۴۱است ،قیمت
کاالها در بازار و هزینه های زندگی کارگران به اندازه کافی گویا است.
وی با بیان اینکه بسیاری از اقالم خوراکی و مصرفی از سبد معیشت کارگران حذف
شدهاست،گفت:متاسفانهبرخیاقالمیکهشایددرگذشتههزینهزیادیبهزندگی
کارگران تحمیل نمی کرد و با آن امرار معاش می کردند امروز در حال حذف شدن
از سبد معیشت است .خرید گوشت و مرغ و مواد پروتئینی پیش کش ،کارگران و
بازنشستگان دیگر توان خرید میوه و پنیر هم ندارند.
این مقام مسئول کارگری با تاکید بر اینکه رکود و تورم و کاهش ارزش پول ملی
ربطی به کارگر ندارد و کارگران حداقل بگیر ،تنها به امرار معاش و گذران زندگی امید
بسته اند ،گفت :از کسانی که دستمزد کارگران را تعیین می کنند می خواهیم تنگ
نظری نکنند و با سخاوت بیشتر در خصوص دستمزد تصمیم بگیرند .کارگران صدقه
نمی خواهند و دنبال رفاهیات نیستند بلکه نگران هزینه های درمان ،مسکن ،اجاره
بها و مواد خوراکی هستند که به سبد معیشت آنها افزوده می شود.
در دیدار همتی و سفیر کره جنوبی انجام شد؛

توافق ایران و کره جنوبی برای انتقال و
مصرف منابع ارزی

رییس کل بانک مرکزی ایران و سفیر کره جنوبی در جلسهای که به درخواست
سفارت کره جنوبی برگزار شد ،در خصوص نحوه جابجایی و مصرف بخشی از منابع
بانکی ایران در کره جنوبی توافق کردند.
به گزارش روز دوشنبه ایمان ازروابط عمومی بانک مرکزی ،در این جلسه توافقات
الزم در خصوص انتقال منابع به مقاصد مورد نظر انجام و تصمیمات بانک مرکزی
در خصوص حجم منابع مورد انتقال و بانکهای مقصد به طرف کرهای اعالم شد.
سفیر کره جنوبی در ایران اعالم کرد :این کشور آماده انجام کلیه اقدامات الزم
برای استفاده از تمامی منابع بانکی ایران در کره جنوبی است و در این خصوص هیچ
سقف و محدودیتی وجود ندارد« .عبدالناصر همتی» نیز ضمن استقبال از تغییر
رویکرد کره جنوبی گفت :اگرچه جمهوری اسالمی ایران از تغییر رویکرد کشورها و
افزایش همکاری ها استقبال می کند ،اما پیگیری های حقوقی این بانک به منظور
مطالبه خسارات ناشی از عدم همکاری بانکهای کره ای در سالهای اخیر به قوت
خود باقی خواهد بود و طرف کره ای باید تالش زیادی انجام دهد تا این سابقه
منفی از بین برود .به گزارش ایرنا« ،عبدالناصر همتی» ،رییس کل بانک مرکزی
چندی پیش اعالم کرده بود :کره جنوبی باید منابع ایران را از طریق آمریکا بپردازد
اما ارادهای هم از سوی این کشور وجود ندارد .بر اساس اعالم خبرگزاری یونهاپ،
مجموع بدهی کره جنوبی به ایران ۹میلیارد و ۲۰۰میلیون دالر است.
مدیرعاملراهآهن:

قیمتبلیتنوروزیقطارهاگراننمیشود

مدیرعامل راهآهن جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد  :باوجود دریافت  ۱۵درصد
تسهیالت کرونایی ،بلیت قطار نوروز امسال با همان نرخ مصوب قبلی به فروش
خواهد رسید و گران نمیشود.
«سعید رسولی» دیروز در حاشیه نشست خبری در جمع خبرنگاران درباره میزان
خسارت کرونا به سفرهای نوروزی  ۹۹افزود :در مجموع یک میلیون و  ۴۸۳هزار
بلیت در نوروز  ۹۹به مسافران مسترد شد و مجموع مبالغ بازگشتی به مردم ۱۳۳
میلیارد تومان بود .به گفته وی ،بیش از  ۱۹میلیون نفر کاهش مسافر قطار در سال
جاری به دلیل شیوع کرونا رخ داد که با احتساب میانگین هر بلیت ۱۰۰هزار تومان،
یکهزار و ٩٨٠میلیارد تومان به شرکتهای ریلی ضرر وارد شد .مدیرعامل شرکت
راه آهن درخصوص اعطای تسهیالت کرونایی به شرکتهای ریلی نیز گفت :دولت
 ۹۴۰میلیارد تومان برای اختصاص به شرکتهای ریلی تصویب کرد که تا به امروز
بانکها  ۱۴۱میلیارد تومان معادل  ۱۵درصد کل تسهیالت مصوب به شرکتهای
ریلیپرداختکردهاند.
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بعدازمصدومیتدوباره؛

جای بیرانوند و دروازهبان فرانسوی
آنتورپ عوض شد!

در شرایطی که علیرضا بیرانوند دروازه بان ایرانی تیم آنتورپ آسیب دیده است« ،ژان
بوتز»رقیبفرانسویبیرانونددورانمصدومیتشراپشتسرگذاشت.
ماجرای دروازه تیم فوتبال آنتورپ در این فصل در نوع خودش عجیب و غریب است.
حضور علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی ایران در آنتورپ باعث شد تا توجهات به خط
دروازهآنتورپبیشترشودودرنهایتچندماهپرحاشیهرادرپیداشت.
تاخیربیرانونددرسفربهبلژیک
شاید ریشه تمام ماجراهای دروازه آنتورپ به دیر اضافه شدن بیرانوند برگردد .بیرانوند
چند ماه پیش از پایان لیگ نوزدهم ،با تیم آنتورپ قرارداد امضا کرد اما در سفر به بلژیک
و اضافه شدن به تمرینات آنتورپ تعلل کرد .این مشکل به دلیل شیوع ویروس کرونا و
بسته بودن مرزها شدت گرفت و باعث شد تا آنتورپ «ژان بوتز» دروازه بان فرانسوی را
جذبکند.
نیمکتنشینیچندماههبیرانوند
سفر دیرهنگام بیرانوند به آنتورپ بزرگترین ضربه را به این دروازه بان ایرانی زد .بیرانوند
در شرایطی که فکر میکرد دروازه بان اول آنتورپ خواهد بود ،به بلژیک رفت اما هفتهها
ازشروعتمرینآنتورپگذشتهبود«.ایوانلکو»سرمربیوقتآنتورپانتخابخودشرا
کردهبود .ازنظر او،بوتزباوجود اینکه ازنظر تجربه درسطح پایینترینسبتبهبیرانوند
قرار داشت ،دروازه بان اول بود و همین موضوع نیمکت نشینی چند ماهه دروازه بان تیم
ملی ایران را در پی داشت.
بیرانوندقربانیاختالفسرمربیآنتورپبامدیرانباشگاه
نخستینبازیبیرانونددرتیمآنتورپ،دردیداراینتیمباتاتنهامدرلیگاروپارقمخورد.
آنمسابقهباباختآنتورپبهپایانرسیدامابیرانوندعملکردبدینداشت.ایوانلکوبعد
از آن مسابقه ،بیرانوند را در لیگ بلژیک مقابل کالب بروژ هم بازی داد که آن مسابقه هم
برای بیرانوند گران تمام شد .آنتورپ شکست خورد و سرمربی این تیم از بازی دادن به
بیرانوند اظهار پشیمانی کرد .بعضی از رسانههای بلژیک در آن مقطع زمانی خبر دادند
لکو با مدیران باشگاه آنتورپ برای بازی دادن به بیرانوند به اختالف خورده است چرا که
ُ
اینسرمربیکرواتعالقهایبهاستفادهازدروازهبانایرانینداشتهاست.
دواتفاقویژهبرایبیرانوند
آنتورپباحضورایوانلکوشرایطخوبیدرجدوللیگبلژیکداشتامادرمیانهلیگ،
پیشنهادباشگاهشانگهایچینبهلکورسیدواینمربیآنتورپراترککرد.ایننخستین
اتفاقی بود که بیرانوند را به بیشتر بازی کردن دلگرم کرد .بعد از آن و در میانههای دی ماه
بود که ژان بوتز هم در تمرین آنتورپ دچار آسیب دیدگی شد .همه چیز برای بازی کردن
بیرانوندفراهمشدهبودواوفرصتخوبیبراینشاندادنتواناییهایشداشتاما...
دروازه بان ایران انتظارات را برآورده کرد؟
بیرانوند بعد از مصدومیت بوتز ،بدون رقیب شد .هرچند باشگاه آنتورپ در ادامه اقدام
بهجذب«دیولف»دروازهبانتیمیوپنبهصورتقرضکردند،امابیرانونددروازهباناول
«فرانکفرکوترن»سرمربیجدیدآنتورپبود.ویدرمسابقاتژوپیرلیگبلژیکازدروازه
آنتورپمحافظتکرداماعملکردشافتوخیزداشتوهموارهانتقادرسانههایبلژیک
را بعد از باخت و گل خوردنهایش در پی داشت .بدترین اتفاق هفته گذشته در بازی با
گالسکو رنجرز در لیگ قهرمانان اروپا رخ داد که بیرانوند در خروج خود نتوانست توپ را
کاملمهارکندوبااشتباهاو،آنتورپگلخورد.
مصدومیتبیرانوندوتشدیدآسیبدیدگی
دربازیبارنجرز،بیرانونددچارآسیبدیدگیشد.اوبعدازپایانبازیآزمایش MRIداد
واعترافکردکهاینمصدومیتناشیازیکدردکهنهاست.بیرانوندچندروزاستراحت
ً
کرد و مجددا شب گذشته در دیدار آنتورپ مقابل سنت ترویدن در لیگ بلژیک درون
دروازهقرارگرفت.بااینحالاودردقیقه ۳۵بهدلیلتشدیدآسیبدیدگی،تعویضشدو
ً
احتماالچندهفتهازمیادیندورباشد.
آماربیرانونددرآنتورپ
بیرانونددراینفصلدرمجموع ۱۲بازیبرایآنتورپانجامدادهاست( ۲بازیدرلیگ
اروپا و ۱۰بازی در لیگ بلژیک) .او از مجموع ۱۰۱۲دقیقه بازی ۱۵،گل دریافت کرده
است که چهار گل در لیگ اروپا بوده.
جایبیرانوندوبوتزعوضشد
ً
مصدومیتبیرانوندخبربسیاربدیبرایهوادارانآنتورپاستواینتیماحتماالباید
با دروازه بان سوم خود یعنی دی ولف به مصاف گالسکو رنجرز برود اما روزنامه HLN
بلژیک خبر امیدوارکننده ای را منتشر کرده است .این روزنامه اعالم کرد ژان بوتز دوران
مصدومیت را پشت سر گذاشت و در تمرینات آنتورپ حاضر خواهد شد .به نوشته این
ً
روزنامه،احتماالبیرانوندبهمدتطوالنیتریقادربهبازینباشدودرصورتفراهمبودن
شرایط،بوتزروزدوشنبههفتهبعددرلیگبلژیکدروندروازهقرارمیگیرد.
مدیرعاملباشگاهپرسپولیس:

پروندهبودیمیربهزودیبستهمیشود

مدیرعاملباشگاهپرسپولیس،گفت:پرونده«ماریوبودیمیر»بهزودیبستهمیشود.
پولاوپرداختشدهودرهمینروزهایاخیربهحسابشخواهدنشست.
جعفرسمیعیدیروزدرجمعخبرنگاراندرموردبرگزاریانتخاباتهیاتفوتبالاستان
تهران ،اظهار داشت :انتخابات روند خوبی داشت .در مورد شفافیت در آن هم باید
دوستاننظربدهند.ویدرخصوصاینکهبرگزاریانتخاباتهیاتفوتبالاستانتهران
در آستانه انتخابات فدراسیون فوتبال ،شائبه برانگیز بود ،افزود :برای ما هم این مساله
جای سوال دارد.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درمورد بسته شدن پرونده ماریو بودیمیر افزود :پرونده
بودیمیر ظرف چند روز آینده بسته میشود .ما این پول را پرداخت کردیم اما به خاطر
تحریمها هنوز به حساب او به صورت کامل ننشسته است .امیدوارم ظرف یکی دو روز
آیندهاینماجراتمامشود.ویدررابطهبامطالباتباشگاهشهرخودروبابتانتقالیحیی
گلمحمدیتصریحکرد:آنهاشکایتکردهاندوبایدبررسیشود.سمیعیدرمورداینکه
گویامسووالنپرسپولیسبرایتفاهممسووالنشهرخودروراپیدانمیکنند،خاطرنشان
کرد:مگرگمشدهاند؟مشکلیدراینزمینهوجودندارد.
ویدرخصوصاینکهگفتهمیشودپنجرهنقلوانتقاالتیپرسپولیسبهخاطرشکایت
شایانمصلحبستهشدهاست،تصریحکرد:اینراازآنهاکهمیگویند،سوالکنید.
مدیرعاملباشگاهپرسپولیسدرموردعملکردباشگاهپرسپولیسدرنقلوانتقاالتو
جذب شهریار مغانلو خاطرنشان کرد :در بازار نقل و انتقاالت کارمان را انجام میدهیم و
زمانیکهبهنتیجهکهرسیدیمآنرااعالممیکنیم.
مددی:

فکری با استقالل ادامه میدهد

مدیرعاملباشگاهاستقاللباتاکیدبراینکه«محمودفکری»بهکارخودادامهمیدهد،
گفت:مذاکرهبانفراتیکهدرفهرستکادرفنیهستند،آغازشدهاست.
حمدمددیدرپایانمجمعانتخاباتیهیاتفوتبالاستانتهراندرجمعخبرنگاران،
اظهار داشت :انتخابات در فضای شفاف برگزار شد و همه نامزدها برنامههای خود را
شرح دادند .باید به «حبیبالله شیرازی» بابت انتخابش تبریک بگویم .وی درپاسخ به
سوالیمبنیبرشائبهبرانگیزبودنبرگزاریمجمعهیاتاستانتهراندرآستانهانتخابات
فدراسیون ،افزود :نمیتوانم در این خصوص نظری بدهم .مدیرعامل باشگاه استقالل
سپس در خصوص شرایط «محمد فکری» سرمربی این تیم ،تصریح کرد :او به کارش
ادامهمیدهدومشکلیوجودندارد.مددیدرخصوصجذببازیکنجدیدنیز،گفت:
کادر فنی فهرست بازیکنان مورد نظر خود را ارائه کرد و ما با این نفرات در حال مذاکراه
هستیم .ضمن اینکه لیست خروجی هم نداریم .وی در خصوص اعتراض بازیکنان
استقالل به شرایط نابسامان باشگاه و غیبت برخی از آنها در تمرینات ،گفت :مشکلی
وجودنداردوباهمهبازیکنانجلسهداریم.اکنونبهمحلتمرینخواهمرفت.

هر بازیکنی باید افتخار کند پیراهن پرسپولیس را بپوشد

مربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت :هر بازیکنی باید افتخار کند که پیراهن این
تیم را بپوشد و در آن بازی کند.
حمید مطهری در گفتوگویی  ،در خصوص قهرمانی پرسپولیس در نیم فصل و
شرایطی که بر این تیم گذشت ،صحبتهای زیر را مطرح کرد:
* از شرایط تیم شروع کنیم .اوضاع پرسپولیس چطور است؟
شرایط تیم خوشبختانه خوب است ،اگر باشگاه بتواند از لحاظ مالی تیم را
حمایتکندمشکلینخواهیمداشت.
* صحبت از مسائل مالی شد ،این طور که میشنویم بازیکنان تیم از کادر
فنی توقع دارند که در مورد مسائل مالی بیشتر به باشگاه فشار وارد کند.
مدیریت فعلی باشگاه خیلی زحمت میکشد تا قبل از عید پرداختیهای
بازیکنان را بیشتر کند .آنها واقعا پیگیر هستند ،منهای خود باشگاه یحیی گل
محمدی به طرز وحشتانکی پیگیر مطالبات بازیکنان است و خود بازیکنان هم این
را میدانند .خود من در مورد مسائل مالی حرفی نمیزنم چون یحیی گل محمدی
مرتب این موضوع را پیگیری میکند و شاهد این هستم که چقدر تالش میکند تا
قدمی برای بهتر شدن اوضاع مالی بچهها بردارد.
*بهنظرمیرسدتنهامشکلیکهمیتواندپرسپولیسرازمینبزند،مسائل
مالیاست.
من همیشه به همه چیز خوشبین هستم و امیدواری شدیدی داریم که باشگاه
بتواند مطالبات بازیکنان و کادر فنی را پرداخت کند و به امید خدا که این انضباط
مالی درست میشود .این را هم در نظر بگیریم که پرسپولیس درگیر دو سه پرونده
مالی سنگین بوده و این شرایط کرونایی وضعیت اقتصادی را خیلی سخت کرده
است .شکر خدا پرونده بودیمیر جمع شده و انشاءالله تالشهای باشگاه هم برای
تهیهپولبهنتیجهمیرسد.
* به تغییر و تحول و نقل و انتقاالت زمستانی برسیم .قرار است پرسپولیس
دچار تغییر و تحول بشود یا خیر؟
همه بازیکنانی که اکنون در این تیم بازی میکنند برای ما ارزشمند هستند .با
وجود همه کمبودهایی که داریم ،شرایط تاکتیکی و کار تیمی ما به شکل خوبی
جلو میرود .ترابی هم به ما اضافه شده و ما با همین تیم نیم فصل دوم را جلو
ً
میرویم .حتما میدانید که جذب بازیکن در نیم فصل کار سختی است و تیمها به
راحتی مهرههای خوب خود را از دست نمیدهند.
* قبول دارید که یکسری از خریدهای این فصل پرسپولیس برای این تیم
کارآمدنبودند؟
من یک مثالی میزنم؛ آیا سالی که بارسلونا ،زالتان ابراهیموویچ را گرفت و این
بازیکن در این تیم نتوانست بدرخشد ،گواردیوال مربی بدی بود یا زالتان بازیکن
ضعیفی؟ میخواهم این را به شما بگویم که گاهی تاکتیک یک تیم به یک بازیکن
نمیخورد یا اتفاقاتی مشابه این .ضمن این که بازی کردن در تیمهای بزرگ خیلی
سخت است .به همین دلیل نتیجه دادن یا ندادن یک خرید را به ضعف بازیکن یا
ضعف تاکتیکی ربط نمیدهم .در هر صورت همه بازیکنان ما ارزشمند هستند و ما
به همه آنها نیاز داریم ،مگر بازیکنی خودش تقاضای جدایی بدهد.

* تا به حال کسی این درخواست را داده است؟
فقط سعید حسینپور این درخواست را داشته که البته ما هم به او حق میدهیم،
او بازیکن جوانی است و دوست دارد بازی کند ،ما هم معتقدیم او باید منتقل شود
تا تجربه کسب کند .ما لیست مازاد نداریم ،مگر این که خود بازیکنی درخواست
جدایی بدهد و درواقع هیچ بازیکنی را به زور نگه نمیداریم.
* ماجرای شهریار مغانلو به کجا رسید؟ شنیده میشود که او درخواست
کالنی از پرسپولیس داشته ،آن هم در شرایطی که انتقال او به اروپا
رضایتبخشنبوده.
در مورد مسائل نقل و انتقاالتی باشگاه بهتر در جریان است ،اما هر بازیکنی باید
افتخار کند که پیراهن پرسپولیس را بپوشد و دوست داشته باشد در چنین تیمی
بازیکند.
* درست است که پرسپولیس قهرمان نیم فصل شد اما به خط حمله این

دبیر هیات ورزشهای ناشنوایان استان قم خبرداد؛

تیم انتقادات زیادی وارد میشود .شما به عنوان مربی این تیم چه برداشتی
از این انتقادها دارید؟
هر انتقادی اگر با استدالل و منطق همراه باشد آن را با جان و دل میپذیریم،
اما یکسری از انتقادات مغرضانه است و ما هیچ اهمیتی به آنها نمیدهیم .تمام
خطوط پرسپولیس در پازل تاکتیکی ما قرار دارند و به نحو احسن وظایفشان را
انجام میدهند .در بحث کلینشیت جزو بهترینها هستیم و در بخث گلزنی هم
جزو دومین تیم لیگ به شمار میرویم ،اما باز هم میگویم ما انتقادپذیر هستیم و
اگر حرفی با استدالل باشد روی آن فکر میکنیم.
* درست است که در بحث گلزنی جزو دومین تیم گلزن لیگ به شمار
میروید ،اماخطحملهپرسپولیسفروغی نداشته است.
ً
قطعا ما باید با مهاجمان بیشتر تمرین و تالش کنیم و حتما طراحی بهتر تمرین
را در دستور کارمان قرار میدهیم .در هر صورت آنچه که در پرسپولیس اتفاق
میافتد ،یک کار تیمی است و شرح وظایف هم مشخص است.
*قبولداریدکهپرسپولیسنیمفصلپرفرازونشیبیراپشتسرگذاشت؟
ما خیلی زیر فشار بودیم ،اما همیشه نگاهمان مثبت بوده و سعی کردیم با وجود
همهمشکالتبهحاشیههاکارینداشتهباشیم.بازیباآلومینیومدرسبزرگیبهما
داد تا به جای توجیه کردن از نقاط ضعفمان آگاه شویم و آنها را برطرف کنیم .بعد
از آن بازی شرایط پرسپولیس دگرگون شد و واقعا به تیمم تبریک میگویم .از شکل
بازیفردیتافرمتیمیوفوتبالشناوریکهانجاممیدهیم،همهباعثخوشحالی
است .من پشت حرفم منطق است و هیچ وقت هم برای خوشایند کسی صحبت
نکردهام ،اما این را باید بگویم که با توجه به فینالیست شدنمان در آسیا قهرمانی در
نیم فصل جزو اهداف کوتاه مدت اما ارزشمندمان بود.
من دلم میخواهد این را بگویم که فوتبال ایران باید حواسش بیشتر به یحیی
گل محمدی باشد .درست است که ما از مربیان خوب خارجی چیزهای زیادی یاد
گرفتیم ،اما من معتقدم که فوتبال ایران باید به یحیی گل محمدی احترام بگذارد،
این حرف دلم است و باید از او تشکر ویژهای کنم .همچنین از سید جالل حسینی
کاپیتان تیم که ستون تیم ما بوده ،در مجموع همه تیم یکدل بودند و به همه خسته
نباشید میگویم .باید این قهرمانی در نیم فصل را به هواداران تبریک بگویم که
همیشه کنارمان هستند و این قهرمانی را به روح دو عزیز از دست رفتهمان میناوند
و انصاریان تقدیم میکنیم که وقتی بودند انرژی مثبتشان همیشه کنار ما بود و
همچنین این قهرمانی تقدیم سه هواداری که در حمایت از پرسپولیس جان خود
را از دست دادند.
* حرف پایانی.
یک تشکری باید از شکوری کنم ،که بدون حاشیه در کنار مدیران تیم مسائل
باشگاه را جلو میبرد .ما خیلی امیدوار هستیم که مسؤوالن باشگاه بتوانند
پرداختی بچهها را باال ببرند .امیدوارم این راهی که به قهرمانی نیم فصل ختم شده
ادامه پیدا کند و همچنین یک جمله در مورد هواداران پرسپولیس باید بگویم که
تیمی مثل ما واقعا نیاز به چنین هوادارانی دارد که این طور منطقی از ما حمایت
میکند.

به دلیل عدم حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان قم صورت گرفت :

معرفی برترین ورزشکاران ناشنوای «جام فجر» در قم

کنارهگیریسوهانقمازمسابقاتفوتبالکشوری

دبیر هیات ورزشهای ناشنوایان استان قم از رقابت ورزشکاران این هیات در هشت رشته ورزشی آقایان و بانوان
ویژه سالگرد پیروزی انقالب ،جام فجر خبر داد .توحید محمدی اظهار کرد :مسابقات ورزشی هیات ورزشهای
ناشنوایان استان قم به مناسبت گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران در هر
دو بخش آقایان و بانوان برنامهریزی شد و در هشت رشته ورزشی با عنوان جام فجر به انجام رسید .وی ادامه داد:
ورزشکارانشرکتکنندهدرایندورهازمسابقاتبرایکسبرتبههایبرتررشتههایفوتسال،هندبال،دوومیدانی،
طنابکشی ،فوتبال دستی ،تنیس رویمیز ،طنابزنی و پرتاب حلقه به میزبانی سالن شهدای صادقیه که به ورزش
ناشنوایان اختصاص دارد با یکدیگر به رقابت پرداختند .دبیر هیات ورزشهای ناشنوایان استان قم افزود :مجموعا
بیش از  300ورزشکار در این رقابتها به میدان رفتند و در رشته فوتسال تیم شهید سلیمانی قهرمان شد ،در پایان
رقابتهای رشته هندبال تیم شهید دلآذر روی سکوی نخست ایستاد و در رشته طنابکشی تیم شهید سامانلو
به مقام قهرمانی دست یافت .وی خاطرنشان کرد :سایر رشتهها به شکل انفرادی به انجام رسید و انشاءالله روز
 21اسفند ماه همزمان با روز فرخنده مبعث رسول گرامی اسالم حضرت محمد (ص) با حضور مسووالن اداره کل
ورزش و جوانان ،اداره کل بهزیستی و و مصطفی علیزاده رئیس هیات ورزشهای ناشنوایان استان قم از برترینها
تجلیلخواهدشد.محمدیدرپایاناظهارکرد:ورزشکارانبسیارمستعدیدرتمامرشتههایورزشیزیرمجموعه
هیات ناشنوایان حضور دارند که هیات تمام تالش خود را برای ایجاد امکانات و شرایط مناسب و مساعد به منظور
موفقیت این عزیزان انجام میدهد ،امیدوارم که مورد حمایت بخشهای دولتی و خصوصی استان نیز قرار بگیریم و
فدراسیون هم نگاه ویژهای به هیات ناشنوایان قم داشته باشد.

مدیرعامل تیم فوتبال سوهان محمد قم با بیان اینکه از ادامه مسابقات در لیگ دسته سوم و رده امید انصراف داده ،گفت :اداره
کل ورزش و جوانان به باشگاه ما تاکنون «صفر ریال» کمک مالی کرده است.
سید محمد طباطبایی با بیان اینکه شرایط برای ادامه تیم داری در رده سنی بزرگساالن و امید در استان قم مناسب نیست،
گفت :انصراف کناره گیری تیمهای بزرگساالن و امید این باشگاه از مسابقات کشوری را اعالم میکنم.
مدیرعامل تیم فوتبال سوهان محمد قم با اشاره به شرایط موجود در قم و شرایط بد اقتصادی به وجود آمده برای باشگاه سوهان
محمد قم؛ از ادامه مسابقات در رده بزرگساالن در لیگ دسته سوم کشور و رده امید در لیگ دسته اول کشور انصراف داده و
شرکت نخواهیم کرد ،افزود :باشگاه سوهان محمد به تعهدات خود در تمامی مسائل عمل کرده است.
وی با تاکید بر اینکه کناره گیری از مسابقات کشوری به دلیل عدم حمایت مسئولین است ،ادامه داد :اداره کل ورزش و جوانان به
باشگاهمادرردههایبزرگساالنوامیدتاکنون«صفرریال»کمکمالیکردهوتمامیهزینههایاعزامبهشهرستانها،میزبانیها
و … را خودمان پرداخت کرده ایم.
طباطباییبابیاناینکهدرسالگذشتهبهنمایندهقمدرمسابقاتدستهسومکشورمبلغیبالغبر ۷۰میلیونتومانازطرفاداره
ورزش و جوانان کمک شده بود و انتظار میرود با توجه به اوضاع نامناسب اقتصادی ،کمکهای مالی شامل باشگاه ما هم بشود،
گفت :تعجب میکنم تا این لحظه کمک مالی ،به تیمی که نتایج خوبی را کسب کرده و بعد از سالها به عنوان نماینده قم تجربه
حضور در جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور را کسب کرده ،نشده است.
ً
وی در پایان افزود :کناره گیری از مسابقات بزرگساالن و امید کامال جدی است و در صورتی که حمایت نشویم دیگر ادامه
نخواهیمداد.

رقابت ۳۳دروازهبان در لیگ بیستم؛

صدر به لک و مظاهری نرسید

 ۳۳دروازهبان در بیستمین دوره لیگ برتر تا پایان نیمفصل
نخست به میدان رفتند که در این میان «حامد فال حزاده»
بهترین نمره را به خود اختصاص داده است.
بعد از گذشت  ۱۵هفته از بیستمین دوره رقابتهای لیگ
برتر فوتبال ایران ،نیمفصل اول از راه رسید و تیمها به یک
استراحت کوتاه مدت رفتند .همانطور که رقابت در جلوی
زمین بین مهاجمان ،هافبکها و مدافعان وجود دارد،
دروازهبانها نیز باهم در چالش جذابی شرکت کردهاند .آنها
به دنبال این هستند تا در نهایت به پیراهن تیم ملی برسند.
پیراهنی که حاال شماره یک مشخصی ندارد.
تا به اینجا ۳۳ ،دروازهبان شانس حضور در درون دروازه را
در لیگ بیستم به دست آوردهاند .آنها روی هم  ۲۴۲گل را
دریافت کردهاند که میانگین آن  ۲.۰۱در هر بازی بوده است.
پرسپولیس با هشت گل خورده کمترین گل خورده را دارد و
ذوبآهن با دریافت  ۲۳گل از این حیث بدترین تیم به شمار
میآید.
«محمدحسین اکبرمنادی» و «پیام نیازمند» گلرهای  ۲تیم
سایپا و سپاهان تنها دروازهبانهای لیگ بیستم هستند که در
تمام بازیها حضور داشتند و  ۱۳۵۰دقیقه به میدان رفتهاند.
«علیرضاعلیزاده»(پیکان)«،بوژیداررادوشوویچ»(پرسپولیس)
و «پیام پارسا» (صنعت نفت) هم گلرهایی هستند که فقط یک
بار شانس حضور در میدان را به دست آوردهاند.
«حامدلک»باهشتکلینشیتبیشترینتعدادکلینشیت
را تا به اینجا به خود اختصاص داده است .گلر تیم صدرنشین
در  ۱۴بازی به این آمار دست پیدا کرده است .او هشت گل
خود را در  ۶مسابقه دریافت کرده است« .مهدی اسالمی»

(ماشینسازی)« ،محمدباقر صادقی» (ماشینسازی) و
«مهردادطهماسبی»(نساجی)همعلیرغمانجامسهمسابقه
موفقبهثبتکلینشیتنشدهاند.
از لحاظ میانگین گل خورده بازهم «حامد لک» با ثبت عدد
 ۰.۶در صدر قرار دارد .البته گلرهایی با میانگین  ۰.۵ ،۰.۶و
حتی  ۰هم وجود دارند اما تعداد بازی های آنها بسیار کمتر
است« .مهرداد گروسیان» در صنعت نفت در پنج مسابقه این
عدد را به خود اختصاص داده است« .احمد گوهری» هم در
هشت دیدار به عدد درخشان ۰.۶رسیده است که در نوع خود
بینظیر است .در سوی مقابل با در نظر گرفتن تعداد بازی
«شهاب گردان» باالترین میانگین را به خود اختصاص داده و
عدد  ۱.۶برایش به ثبت رسیده است« .محمد امین رضایی»
(ماشینسازی) و «پیام نیازمند» (سپاهان) هم عددهای ۱.۴
و  ۱.۲را به دست آوردهاند.
داود نوشی صوفیانی ،حسین پورحمیدی ،محمدرضا
اخباری ،پیام نیازمند ،فرزین گروسیان ،علیرضا حقیقی و
مهرداد فراهانی هفت گلری هستند که در لیگ بیستم موفق
به مهار یک پنالتی شدهاند و از این نظر رکورددار هستند.
همچنین حامد لک با دریافت چهار کارت زرد ،خشنترین گلر
لیگ بیستم بود .جالب است که تا به اینجا هیچ دروازهبانی
کارت قرمز دریافت نکرده است.
با توجه به تعداد بازی انجام شده ،حامد فال حزاده از ۹مسابقه
و داود نوشی صوفیانی از هشت دیدار با  ۳.۳سیو بیشترین
یراد از شهرخودرو در
میزان را در اختیار داشتهاند .سعید جالل 
چهار بازی به این آمار رسیده است .احسان مرادیان در ۲دیدار
میانگین ۳.۵سیوراداشتهوحسینخطیر،گلرجواننساجی

نیز در ۲مسابقه به میانگین پنج سیو در هر بازی رسیده است.
در سوی مقابل محسن فروزان در  ۱۳مسابقه تنها  ۱.۴سیو
داشته است .در تعداد بازیهای پایین نیز مهرداد طهماسبی
در سه دیدار  ۰.۳سیو داشته است .با توجه به دادههای
متریکایی حامد فال حزاده از لحاظ درصد سیو نیز با %۸۳.۳
خیرهکنندهترین عدد را با توجه به تعداد بازیاش به نمایش
گذاشته است .در طرف مقابل ،نیما میرزازاد ،گلر تیم نساجی
در  ۱۰بازی  %۵۸.۱سیو داشته است .این دروازهبان البته با
 ۲پاس کلیدی ،بهترین آمار را بین تمامی گلرهای لیگ تا به
اینجاداشتهاست.
درنهایتازلحاظاشتباهمحمددریس(پیکان)،محمدامین
رضایی (ماشینسازی) و علیرضا حقیقی (گلگهر سیرجان)
با پنج اشتباه در صدر قرار دارند .نیما میرزازاد اما در  ۱۰دیدار

هیچ اشتباهی نداشته است .محمدرشید مظاهری و حامد
لک به ترتیب با  ۲و سه اشتباه در این جدول و از این حیث
عملکردمتوسطیداشتهاند.
با توجه به نمرههای متریکا و در مجموع تا به اینجا ،حامد
فال حزاده با نمره  ۷.۲۰بهترین عدد را مال خودش کرده است.
بعد از او محمد رشید مظاهری با  ،۷.۰۷داود نوشی صوفیانی
با ۷.۰۵و ۷.۰۳در ردههای دوم تا چهارم هستند .الباقی گلرها
نمره زیر هفت را به خود اختصاص دادهاند .حامد لک بعد از
فرهاد کرمانشاهی با نمره  ۶.۹۰در رده ششم قرار دارد.
حال باید دید در نیمفصل دوم این گلرها چه عملکردی
خواهند داشت و کدام یک در پایان بهترین نمرات را به
خود اختصاص میدهند و به پیراهن تیم ملی فوتبال ایران
میرسند.

کاظم طالقانی :در مورد پرونده ویلموتس از قوه قضاییه سوال کنید

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال گفت :در مورد پرونده مارک ویلموتس از قوه قضاییه
سوالکنید.
کاظم طالقانی بعد از برگزاری انتخابات هیات فوتبال استان تهران در جمع خبرنگاران
اظهارداشت:انتخاباتبسیارمنظمیبرگزارشدوحضورهمهاعضایمجمعمشهودبود.
دیدید که انتخابات را عادالنه و بدون شائبه برگزار کنیم .وی در خصوص فضای جلسه و
شائبههایی که وجود داشت گفت :آنهایی که کاندید هستند معموال نمیتوانند اعتراض
کنند و اعضای مجمع باید اعتراض کنند .دیدید که  3نفر اول که کاندید شدند همه تائید
کردند ولی دوباره رای گیری شد و بعد از انصراف آنها نفرات جدید ثبت نام کردند.
نماینده فدراسیون فوتبال در خصوص کنار رفتن تعدادی از کاندیدا در انتخابات گفت:

باید ببینید آن آقایان برای کنار رفتن چه دلیلی دارند .از نظر فدراسیون و صالحیت آنها
مشکلی نداشتند و باید ببینیم چرا این کار را کردند.
طالقانی در خصوص شائبههایی که برای برگزاری این انتخابات یک هفته زودتر از
انتخابات فدراسیون فوتبال عنوان کرد :حدود یک سال است که منتظر پاسخگویی
دستگاههای نظارتی برای برگزاری انتخاب بودیم .نمی شود به خاطر انتخابات فدراسیون
تمام کارهای فوتبال را زمین بگذاریم .وی در خصوص غیبت 7نامزد ریاست هیات فوتبال
و شکایت آنها به کمیته اخالق عنوان کرد :حق آنها است که شکایت کنند و کمیته اخالق
هم قطعا خواسته آنها را مورد بررسی قرار میدهد .اگر شکایت آنها به نتیجه برسد هرگونه
حکمی صادر خواهد شد.

خبرنگاریازطالقانیدرخصوصوضعیتپروندهویلموتسسوالکردکهطالقانیپاسخ
داد :من در مورد این چیزها صحبت نمیکنم .طالقانی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس
پیرامونغیبتکفاشیانواسالمیاندرمجمعامروزگفت:اینموضوعراازخودشانسوال
کنید .عضو هیات رئیسه فدراسیون در خصوص اینکه آیا قبول دارد که ریاست فدراسیون
برای رئیس آینده یک زمین سوخته است گفت :من در مورد این مسائل حرفی نمیزنم.
بعد از اظهار نظر طالقانی خبرنگاران به این موضوع اعتراض کردند که چرا عضو هیات
رئیسه فقط به سواالت مد نظر خود پاسخ میدهد و در مورد پرونده ویلموتس صحبت
نمیکند که طالقانی عنوان کرد :مگر دعوا دارید؟ مسئوالن ما پاسخ دادهاند.خودتان از
قوه قضائیه سوال کنید .به اندازه کافی در این مورد صحبت شده است.

سیاسی7

 شماره 5223ت و سوم 
سهشنبه -پنجم بهمن ماه  -1399سال بیس 

سخنگوی وزارت امور خارجه:

تفاهم با آژانس در چارچوب مصوبه مجلس است

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تفاهم شب گذشته سازمان انرژی اتمی
و مدیر کل آژانس گفت :آنچه انجام شده تماما در چارچوب مصوبه مجلس است.
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف میشود و برخی نظارتهای ضروری در
سه ماه آینده در چارچوب توافقات پادمانی حفظ میشود.
بزاده» صبح امروز در نشست خبری هفتگی با اصحاب رسانه درباره
«سعید خطی 
جزییات سفر گروسی به تهران و ادامه بازرسیها بر اساس توافق سه ماهه تصریح
کرد:مذاکراتفنیباسازمانانرژیاتمیانجامشدودستاوردقابلتوجهدیپلماتیک
و فنی به دست آمد .سازمان انرژی اتمی تالش بسیاری انجام داد تا همان طور که در
بیانیه مشترک و آژانس آمده است این توافق بر وفق قانون مجلس باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد :برخی توافقات برای راستیآزماییها
براساس پادمان انجام شد و بر اساس توافق دوربینهای نظارتی روشن خواهند ماند
اما فیلمی در اختیار آژانس قرار نمی گیرد .بنابراین نه تنها اجرای داوطلبانه پروتکل
الحاقی متوقف شد ،بلکه توافقات جدید هم براساس قانون مجلس است که طی
روزهای آینده سازمان انرژی اتمی و آقای غریب آبادی که در جریان مذاکرات بودند
پاسخگویابعادفنیاینمسئلهخواهندبود.
وی درباره توافقات دیروز ایران و آژانس و ادعای مغایرت آن با قانون مجلس هم
گفت :فرصتی به آمریکا ندادیم و آنچه انجام شده تماما در چارچوب مصوبه مجلس
است.اجرایداوطلبانهپروتکلالحاقیمتوقفمیشودوبرخینظارتهایضروری
در سه ماهه آینده در چارچوب توافقات پادمانی حفظ میشود .شاید مهمترین
مسئله فنی ،دوربینها باشد که هیچ فیلمی در اختیار آژانس قرار نمیگیرد.
خطیب زاده در پاسخ به سوالی درباره ابراز عالقه بایدن برای گفتوگو به ایران و
طرح مسائل موشکی و منطقهای از سوی وی ابراز داشت :بایدن باید تصمیم بگیرد
سیاست شکست خورده فشار حداکثری دولت قبلی آمریکا را ادامه دهد که نتیجه
آن شکست حداکثری برای آمریکا خواهد بود .یا از آن میراث شکست خورده فاصله
بگیرد که در این صورت مسیر اصالح سیاست ها خود را طی می کنند.
درباره مسائل موشکی و امنیت با کسی گفتوگو و مذاکره نمیکنیم
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با تاکید بر اینکه ایران و  ۴+۱در چارچوب برجام،
هستند؛ بیان کرد :آمریکا نه تنها از ساختمان برجام خارج شد بلکه در مسیر آن
هم تلهگذاری کرد که نه کسی باقی بماند و نه کسی از مزایای آن استفاده کند .ما
مسیر برگشت را مشخص کردهایم و بر همین اساس آمریکا ابتدا باید تعهدات خود را
برای برجام اعالم کند تا وارد این ساختمان شود .بعد باید آن تلهها ،یعنی تحریمها را
بردارد تا بتوانند وارد گفتوگوها شود .وی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان
اینکه ریشه بسیاری از تنشها در منطقه غرب آسیا به حضور نیروهای خارجی در
کشورهایاشغالشدهازسویآنهابازمیگردد،گفت:دراینمسیرآمریکاباتصحیح
ت خود و خروج از منطقه ،بازگشت آرامش به منطقه را تسهیل می کند.
سیاس 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد :درباره مسائل موشکی و امنیت خود با
کسی گفتوگو و مذاکره نمیکنیم .این دیپلمات ارشد در پاسخ به این سوال که اگر
اروپا نشستی را با حضور آمریکا درباره برجام برگزار کند ،ایران در آن حضور مییابد،
یاتحادیه
یادآورشد:نیتخیروتالشهایآقایبورلهماهنگکنندهسیاستخارج 
اروپا درباره هماهنگی ها برای نشست برجامی را میدانیم و آن را در چارچوب حفظ

برجام ارزیابی می کنیم اما آمریکا عضو برجام نیست که در نشستهای آن شرکت
کند .حضور آمریکا به عنوان مهمان در این نشست ها از سوی ایران در حال بررسی
بزاده با بیان اینکه هیچ گفتوگویی پیش از رفع موثر تحریمها و اعالم
است .خطی 
تعهد به برجام انجام نخواهد شد؛ عنوان کرد :دوستان اروپایی ما ،مسکو و پکن به
زودی نظر تهران را خواهند شنید .وی درباره بازگشت آمریکا به برجام هم گفت:
آمریکا یکجانبه از برجام خارج شد ولی بازگشت آن متضمن مسئولیتهای حقوقی
است ،به سادگی رخ نخواهد داد .پیششرطی برای رفع تحریمها نداریم.
دوستان پیشاپیش قضاوت نکنند؛ به روابط با آژانس ادامه میدهیم
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال ایرنا درباره توقف بررسی الیحه
بودجه در مجلس در واکنش به توافق دیروز ایران و آژانس اظهار داشت :طبق قانون
مجلس،ازفردااجرایداوطلبانهپروتکلالحاقیمتوقفمیشود.دوستانپیشاپیش
قضاوت نکنند .آنچه میان ایران و آژانس رخ داده ،یک دستاورد فنی است که طبق
مصوبه مجلس است و ما روابط خود را با آژانس ادامه میدهیم.
بزاده در پاسخ به سوال دیگر ایرنا درباره اظهارات روز گذشته جیک سالیوان،
خطی 
مشاور امنیت ملی رئیسجمهور آمریکا تصریح کرد :رسیدگی به وضعیت زندانیان
ایرانی در آمریکا همواره از اولویتهای جمهوری اسالمی ایران و وزارت امور خارجه
است .آنها در وضعیت ناگوار و نابه سامانی در زندانهای آمریکا مورد ظلم قرار دارند.
ویاضافهکرد:استادایرانیرابابهانههاواهیدستبندوپابندمیزنند.زندانیدیگر
ایرانی را به بهانههای واهی زندانی کرده و بعد از پایان محکومیت ،همچنان در زندان
نگه میدارند .ایران نمیتواند شاهد این ظلم آشکار باشد .اینها میراث شوم دولت
قبلی برای دولت فعلی است اما شاهد فاصلهگیری از این میراث شوم نیستیم.
پیام هایی از طریق سفارت سوییس و وزرای خارجه کشورهای دیگر به ما
رسیدهاست
به گفته رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه ،پیامهایی
از طریق سفارت سوئیس و وزرای امور خارجه کشورهای دیگر به ما رسیده و پیام ما
نیز از همان طریق داده شده است .پیشنهاد وزیر امورخارجه ایران که دو سال قبل
در نیویورک مطرح شد؛ همچنان به قوت خود باقی است و این مسیر میتواند ادامه
بزاده با اشاره به بخش دیگری از اظهارات سالیوان خاطرنشان کرد:
یابد .خطی 
تالش آمریکا برای خروج از انزوا را درک میکنیم ولی راه خروج از انزوا ،اظهار نظر
نیستبلکهاقداماستوراهحلآنفاصلهگرفتنازمسیریکجانبهگرایانهدولتقبلی
است .وی درباره سفر رافائل گروسی به تهران و ارتباط این مسئله در دادن فرصت
دوباره به آمریکا برای حفظ برجام هم ابراز داشت :آنچه میان سازمان انرژی اتمی
و آژانس رخ داده ،یک توافق فنی است تا روابط دوطرف ،براساس مصوبه مجلس
خدشهدار نشود .در بیانیه هم آمده کلیه توافقات وفق قانون مجلس رخ میدهد.
اگر طرفهای مقابل نتوانند به تعهدات خود عمل کنند ،ایران از این مسئله
استقبال میکند .این دیپلمات ارشد درباره رایزنیهای طالبان در تهران و اینکه
چرا آن گفتوگوها نتوانسته از میزان خشونت در افغانستان بکاهد ،بیان کرد :سفر
هیات طالبان به تهران از پیش تعیین شده و با اطالع دولت افغانستان و با دستور کار
مشخصیدربارهپیشبردمذاکراتصلحوگفتوگوهایبیناالفغانیانجامشد.البته
این گروه با کشورهای مختلفی در حال گفتوگو است .در برخی از کشورها دفاتر

دارد .با آمریکا ماهها گفتوگو کرده و به توافقاتی هم رسید ،بهتر است این سوال از
کشورهایی که مدتها با این گروه مذاکره و توافق کردند ،پرسیده شود.
بزاده درباره دعوت روسیه از ایران درباره صلح افغانستان یادآور شد :این
خطی 
دعوتازقبلهمبوده وایرانبامسکودرارتباطنزدیکاست.هنوزتصمیممشخصی
در این باره نگرفتهایم برای اینکه ساختار حاکمیتی افغانستان تضعیف نشود ،پاسخ
ما روشن بوده است .وی ادامه داد :از پروسههای صلح حمایت میکنیم ولی فکر
میکنیمدرهرموضوعواتفاقیکهموجبتضعیفدولتافغانستانمیشود،شرکت
نکرده و حمایت نکنیم .در حال بررسی این دعوت هستیم و پس از جمعبندی ،آن
را اعالم میکنیم .خبرنگاری پرسید که آیا وزیر امور خارجه قطر در سفر به تهران،
حاملپیامیازسویآمریکابودهاست؟کهسخنگویدستگاهدیپلماسیپاسخداد:
سفر وزیر امور خارجه قطر هم در ادامه رایزنیهای دو کشور بوده و هیچ موضوعی از
آمریکا در این سفر مطرح نبوده است.
درباره زندانیان تحول جدیدی رخ نداده است
بزاده درباره ایجاد روزنهای در وضعیت آزاد شدن زندانیان ایرانی در آمریکا
خطی 
هم عنوان کرد :درخصوص زندانیان تحول جدی رخ نداده و ما پیام خود را از طریق
سوئیس انتقال داده ایم .وی درباره رفع محدودیتهای ترددی دیپلمات های ایرانی
در نیویورک از سوی آمریکا گفت :رفع محدودیتهای ترددی مطرح نیست بلکه
کاهش این محدودیتها را اعالم کردهاند .دولت قبلی ایاالت متحده تعهدات خود را
درباره دیپلماتها در نیویورک ،طی یک اقدام غیرقانونی انجام نداد و در واکنش به آن
ایران اعالم کرد شکایت خواهد کرد .کاهش محدودیت های انجام شده تا ۲۵مایل
هم در نقض کنوانسیونهای بینالمللی و معاهده مقر است و آن را کافی نمیدانیم و
نباید در مسیر بازگشت آمریکا به برجام تفسیر شود.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه درباره پیشرفت در
مذاکرات صلح یمن پس از سفر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل به ایران هم اظهار
داشت :مالقات نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل با مسئوالن ایرانی در چارچوب
طرحهای صلح است .تمام تالش خود را به کار گرفتهایم تا این بحران پایان پذیرد.
امیدواریم عربستان نیز به این مسیر پیوسته و این بحران انسانی پایان پذیرد.
بزادهدربارهحملهبهکاروانهایآمریکاییدرعراقواتهامزنیبهایرانتصریح
خطی 
کرد :همان زمانی هم که این اتهامات مطرح میشود ،اعالم کردیم که این دامافکنی
در روابط ایران و عراق بسیار مشکوک است .ضمن اینکه صلح و ثبات در عراق را به
خطر میاندازد و نشان از سناریوهایی است که برای آینده منطقه خوب نیست .وی
با بیان اینکه طرفهای ثالثی به این تلهآفرینیها دل بستهاند ،خاطرنشان کرد:
انتساب این ادعاها را محکوم میکنیم .از دولت عراق هم خواستهایم مسیر کشف
حقیقیت را پیگیری و عاملین را شناسایی کند .افزایش نیروهای خارجی در عراق
است که امنیت و ثبات این کشور را تهدید میکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تاریخ برگزاری نشست کمیسیون مشترک
برجام و نشستی که اتحادیه اروپا میخواهد با حضور آمریکا برگزار کند ،ابراز داشت:
نشست کمیسیون مشترک برجام در مسیر خود انجام میشود .در حال بررسی
دعوتی هستیم که صورت گرفته و اینکه چگونه به آن پاسخ دهیم.
بزاده درباره سوء استفاده حقوق بشری از سوی برخی کشورها بیان کرد:
خطی 
استقالل از دستاوردهای بزرگ ایران بوده و هیچ گاه اجازه ندادیم استقالل ایران
خدشهدار شود .سابقه حقوقبشری بسیاری از آنها که درباره حقوقبشر در ایران
صحبت میکنند ،سابقه تاریک و تیرهای است.
وی اضافه کرد :ایران همواره گفته که بدترین روش برای پرداختن به امور
حقوقبشر سیاسی کردن آن است .ایران همواره سعی کرده در مسیر بهبود این
موضوع حرکت کند .قطعنامههایی که صادر میشود کمتر از یک سوم اعضا رای
میدهند .این معنای خودش را برای دنیا دارد که تصمیم سیاسی است که گرفتند
ولی پاسخ ما حقوقی بوده است .سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره
هواپیمای اوکراینی و نظرات کشورهای دیگر درباره گزارش ایران در این زمینه یادآور
شد :بعد از اینکه نظرات کشورها جمعبندی شد سازمان هواپیمایی کشوری به
صورت عمومی اعالم و در دسترس همه قرار خواهیم داد.
درباره اموال بلوکه شده ایران در کره اتفاقی نیفتاده است
رییسمرکزدیپلماسیعمومیورسانهایوزارتامورخارجهدربارهآخرینوضعیت
داراییهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی و وضعیت پرداخت حق عضویت ایران
به سازمان ملل عنوان کرد :تحوالتی در تماس کرهایها با سفارت ایران و همچنین
در تماس اخیر قائم مقام وزیر خارجه کره با عراقچی صورت گرفته ،ولی همچنان
به صورت عملیاتی اتفاق نیفتاده است .در مورد حق عضویت ایران در سازمان ملل
متحدپیشرفتهاییصورتگرفتهولیهنویمسیربهکندیصورتمیگیرد.
بزاده درباره سند همکاریهای راهبردی ایران و افغانستان گفت :این سند
خطی 
تقریبا آماده است و اگر یکی دو مورد باقی مانده را دوستان افغانستان اعالم کنند ،ما
آماده امضای آن هستیم .هیأتی از ایران در افغانستان این موضوع را پیگیری کرده
و همچنین هیأتی از افغانستان در تهران .االن نمیتوانم تاریخ مشخصی را برای
امضای این سند بدهم.
وی درباره وضعیت نشست سهجانبه ایران ،جمهوری آذربایجان و روسیه اظهار
داشت :میخواهیم این نشست را به صورت حضوری برگزاری کنیم و در حال بررسی
زمان آن هستیم.

اهمیت برجام برای ایران و جهان چیست؟
برجام با وجود فراز و نشیبهای فراوان طی سالهای
گذشته و به رغم خروج واشنگتن از این توافق در زمان دولت
ترامپ ،همچنان پابرجاست و تکاپوی جهان برای حفظ آن،
حاکی از اهمیت چندجانبه این قرارداد بینالمللی در حوزه
هایسیاسی،امنیتیواقتصادینهتنهابرایامضاکنندگان
که برای جامعه جهانی است.
هنگامی که توافق «برنامه جامع اقدام مشترک» معروف به
برجام میان جمهوری اسالمی ایران و گروه موسوم به  ۵+۱و
طی مذاکراتی  ۲۰ماهه در یک مسیر دوازده ساله در  ۲۳تیر
 ۱۳۹۵بهنتیجهرسید،شایدبرایبسیاریازناظرانسیاسی
و بین المللی دستیابی به توافقی دیپلماتیک در یک فضای
مملو از بی اعتمادی ،تنش و تحریم سخت و دشوار به نظر
میرسید.
در واقع فرایندی که در ژنو آغاز و سپس در لوزان سوییس
استحکام یافت ،نهایتا در هتل کوبورگ وین با بیانیه مشترک
میان «محمدجواد ظریف» وزیرامورخارجه ایران و «فدریکا
موگرینی» مسوول سیاست خارجی اروپا شکل رسمی به
خودگرفت.
توافق برجام را شاید بتوان مهمترین توافق دو دهه اخیر
دانست که ماحصل چندجانبه گرایی بین المللی و عبور
جهان از یکجانبه گرایی و استثناگرایی آمریکایی بود؛
توافقی که توانست نه تنها قدرت های بزرگ ،بلکه جهان را
در یک محور و آن هم دیپلماسی گردهم آورد ،به نحوی که
هنوزبرجامبهعنوانمهمترینموضوعدیپلماسیمذاکرات
دیپلماتیکمطرحمیباشد.
آنچه در دیپلماسی چندجانبه برجامی میان ایران و قدرت
های بزرگ معنا یافت ،ایجاد شرایط برد -برد یا به بیان دیگر،
برقراری درک مشترک ،توازن در تعهدات و تضمین های
عینی از سوی همه طرف های این توافق بود .این در حالی
است که پس از دستیابی همه طرف ها به توافق برجام،
شورای امنیت سازمان ملل به عنوان تنها مرجع سیاسی-
امنیتی و حقوقی پاسداری از امنیت و صلح بینالمللی ،با
صدور قطعنامه  ،۲۲۳۱به طور رسمی از این توافق حمایت
و با گنجاندن آن در حقوق بین الملل ،عمل به برجام را به

صورت قانونی الزام آور کرد.
اما زمانی که در  ۱۸اردیبهشت « ۹۷دونالد ترامپ»
رییس جمهوری وقت آمریکا اعالم کرد ،واشنگتن از این
توافق خارج می شود ،جهان دیپلماسی با شوک ناشی از
این سیاست دولت آمریکا ،با وضعیت تازه ای روبه رو شد؛
وضعیتی که در آن یک کشور ،یک گروه و حتی شخص
تالشمیکندتابنیانهاییکاجماعبینالمللیوجهانی
را به مرز فروپاشی سوق دهد.
در همان زمان ایران و گروه شکل گرفته جدید موسوم به
 ،۴+۱تالش های خود را جهت ایجاد اجماع حول حفظ
برجام آغاز کردند ،گفت و گوهای گسترده ای در سطح
بین المللی و به ویژه در میان جمهوری اسالمی ایران و سایر
کشورهای باقی مانده در برجام جهت حفظ این توافق آغاز
شد.
در این چارچوب اگرچه کشورهای اروپایی اقدامات
سیاسی مثبتی را جهت حفظ این توافق چندجانبه بین
المللی انجام دادند اما با وجود ارایه بسته پیشنهادی حفظ
برجام و راه اندازی «اینستکس» یعنی ساز وکار حمایت از
مبادالت تجاری(ساحات) ،اروپا نتوانست اقدامات عملی
فراتر از آن برای مقابله با تحریم های آمریکا نجام دهد.
به گزارش ایرنا ،اگرچه دوران چهار ساله ترامپ برای برجام
سخت ترین دوران بود و فشارهای سیاسی و اقتصادی
گسترده ای در چارچوب جنگ اقتصادی علیه جمهوری
اسالمیاجراگردیداماایراننشاندادکهباوجوداینفشارها
همچنان به تعهدات بین المللی خود پایبند است و پانزده
گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز گواه این تعهد
ایران است .اما ایران پس از طی دوره یکسال و بی عملی
اروپا  ۵گام عملی را برای کاهش تعهدات برجامی ذیل ماده
 ۳۶برجام انجام داد.
با پیروزی «جو بایدن» در انتخابات ریاست
جمهوری۲۰۲۰میالدی و روی کار آمدن دولت دموکرات
در آمریکا و تغییر سیاست خارجی این کشور ،برجام باردیگر
با شرایط جدیدی روبه رو شده است .بایدن و بسیاری
از کارگزاران سیاست خارجی این کشور در دوران کارزار

انتخاباتی صحبت از بازگشت به توافق های بین المللی به
ویژه برجام می کردند اکنون و با ورود به کاخ سفید نیز در
سیاست اعالمی خود صحبت از حفظ برجام می کنند.
چنین روندی بسیاری از تحلیلگران و مقامات سیاسی
در اروپا و کشورهای دیگر عضو برجام را امیدوار به حفظ و
احیای این توافق بین المللی کرده است و اکنون به نظر می
رسد که برجام در شرایط ویژه قرار دارد .اما پرسش اساسی
این است که برجام به عنوان شاهکار دیپلماسی چند جانبه
چرا باید حفظ شود و چه اهمیتی برای ایران و جهان دارد؟
برجام به عنوان محور سیاست خارجی تعاملی جمهوری
اسالمی ایران ،همچنان دریچه ای برای رفع تحریمهای
اقتصادیاستودرعینحالپیشراندیپلماسیوچندجانبه
گرایی در جهان را شکل می دهد .در این چارچوب ،برجام به
عنوان ابزاری مهم برای مقابله با روندهای یکجانبه گرا مورد
استفادهقرارگرفتهاست.
همچنین در نگاهی فراتر از حوزه سیاست خارجی ،برجام
به عنوان عاملی برای مقابله با روندهای ایران هراسی در
منطقه و جهان شناخته شده است .تصویر ساخته شده از
ایران به عنوان کشوری که فعالیتهای هستهای نظامی
مخفیانه داشته و حاضر به همکاری با جامعه جهانی نیست
در هم شکسته شد .افکار عمومی در سطح بینالمللی
شاهدهمچنینیکسالصبوریایراندربرابرخروجامریکا
از برجام و ناتوانی دیگر اعضا به ویژه اروپایی ها برای جبران
این اقدام شریک راهبردی خود بود.
همچنیننقشمحوریایراندربرجامبهعنوانیکتوافق
و تعهد بین المللی نشان داد که جمهوری اسالمی ایران
کشوری مسوولیت پذیر و متعهد به تعهدات خود است و این
آمریکا است که به تعهدات بین المللی خود پایبند نیست.
اکنون جهان نظاره گر یک وضعیت تازه ای است؛ عمل
به تعهدات از سوی آمریکا و بازگشت به توافقی که پیش از
آن ترک کرده و ادامه مسیری اشتباه و افزایش تنش های
جهانی.
برجام و موفقیت آن به عنوان توافق سیاسی -امنیتی و
حقوقی می تواند شاکله و نمادی برای پیروزی دیپلماسی و

چندجانبه گرایی باشد به ویژه اینکه شورای امنیت سازمان
ملل نیز در آن نقش مهمی ایفا کرده است .بنابراین تداوم
برجام و شکل گیری روندهای دیپلماسی چندجانبه گرا
می تواند آزمونی برای گسترش صلح و ثبات جهانی قلمداد
گردد.
توافق هسته ای ایران و غرب ،صرف نظر مزایای فراوان
اقتصادی و تجاری که می تواند برای ایران ،سایر کشورهای
امضا کننده همه جهان داشته باشد ،ثابت کرد جمهوری
اسالمی ایران بازیگری غیرقابل انکار در معادالت جهانی
است .قرار گرفتن ایران در یک سو و قدرت های  5+1در
سوی دیگر مذاکرات  2015برای خلق برجام ،صرف نظر از
اینکه امضاکنندگان تا چه حد به تعهدات خود پایبند بوده
اند ،حکایت از اعتبار و جایگاه جهانی جمهوری اسالمی
ایران دارد.
تالش بی وقفه اروپا ،روسیه و چین برای حفظ برجام و
بازگرداندن آمریکا به این توافق ،بدون تردید بی دلیل نیست
 .اتحادیه اروپا و دیگر قدرت های امضا کننده برجام بخوبی
به ارزش ها و منافع مشترک این توافق جهانی واقف هستند
و باوجود فشارهای بی امان دولت سابق آمریکا برای نابود
کردن این توافق برای همیشه ،با تالش های مستمر حاال
شاید فاصله زیادی تا بازگشت برجام به روزهای خوب این
توافقندارند.
اکنون که دولت بایدن به دنبال تغییر در سیاست خارجی
واشنگتن از فشار حداکثری به دیپلماسی حداکثری است،
برجام خود به عنوان نماد دیپلماسی حداکثری باید حفظ و
تداوم یابد .در این چارچوب برجام به عنوان نماد روندهای
دیپلماتیک در جهانی آشوب زده ،امروز می تواند جهان را
بیش از گذشته به سوی نظم و ثبات سوق دهد.
در فرجام ،به نظر می رسد که برجام ورای کارکردهای
سیاسی -امنیتی کارکردی اقتصادی نیز داشته است؛
گسترش مناسبات اقتصادی میان اروپا و ایران و ایران و
سایر کشورهای جهان می تواند موتور اقتصاد جهانی را که
به دلیل همه گیری کرونا کم سرعت شده در وضعیت بهتری
قرار داده و سرعت ببخشد.

همراهانقدیمیومخالفانجدید؛

اصولگرایانومعضلپدرساالری

ترکیب پدرساالر در اردوگاه اصولگرایی این روزها نوعی اتهام است که طیفی از
این جریان ،طیف دیگر را متهم به اعمال آن می کنند؛ این معضل از یک سو و باال
گرفتن تنش های لفظی میان موافقان قدیم و مخالفان جدید نگرانی ها از آینده
وحدت را میان این جریان سیاسی افزایش داده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ،اختالف منتسبان به شورای وحدت و مدافعان
شورای ائتالف ،با وجود همه تکذیبها و تالشها برای نزدیکی ،ریشه دوانده و در
حال رشد است .گروهی دیگری را پدرخوانده میداند و گروه دیگر از نادیده گرفتن
تجربیات انتخاباتی خود گالیه دارد .برخی اظهارات درباره رد و تایید صالحیت
شماری از چهرهها هم آتش اختالفات را برافروخته و به نظر میرسد اصولگرایان
برای آرامش انتخاباتی ،انتخابات پیش رو تنها یک راه در پیش دارند و آن رسیدن
به نامزدی است که همه با حضورش موافق باشند .این گزینه میتوانست حجت
االسالم «ابراهیم رییسی» باشد اما مخالفتهای تلویحی وی تاکنون این امید را
ناامید کرده است .با اصرار حجت االسالم رییسی بر موضع خود ،صف طوالنی
از نامزدهای حاضر به یراق پیش روی شوراهای وحدت و ائتالف شکل گرفته که
انتخاب و حمایت از هریک از آنها میتواند آغازگر مسیر جدایی میان طیفها
باشد.
پدرساالرکیست؟
همزمان با جدی شدن فعالیت شورای وحدت در کنار دیگر سازوکار اصولگرایان
برای اتحاد؛ یعنی شورای ائتالف ،اصولگرایان نزدیک به هریک از این دو گروه
و نیز اصولگرایانی که خود را خارج از این دو دسته تعریف میکنند؛ دیگری را
متهم به پیش گرفتن روشهای پدرساالرانه یا قیممابانه میکنند .گروه دیگر هم
در دفاع از خود؛ تنها دلیل تالش برای ریش سفیدی را تالش را برای توافق میان
همهطیفهایاصولگرامیداند.شورایوحدتبامحوریتجامعهروحانیتمبارز
و شورای ائتالف با ریاست غالمعلی حدادعادل در تالش هستند تا اثبات کنند
که انگیزه تمام تکاپوهای انتخاباتی چیزی جز ایجاد اتحاد نیست .حدادعادل
روز جمعه  ۳۰بهمن ماه در همایش سیاسی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان
بار دیگر و البته این بار صریحتر از شورای وحدت و بانیان آن انتقاد کرد و گفت:
«مشکل امروز ما این است که جامعه روحانیت مبارز به طور مستقل راه افتاده و
میگوید من هم میخواهم انتخابات را میزبانی کنم و محور وحدت شوم .حرف
بنده به آنها این است که وقتی تجربه شورای ائتالف وجود دارد ،چرا آن را نادیده
میگیرید؟ از طرف دیگر دوستان پایداری هم داستان خود را دارند؛ البته ما هنوز
خط مذاکرهای با آنها باز نکردهایم و مذاکرات را برای مراحل بعدتر گذاشتهایم».
در پاسخ به این اظهارات حدادعادل؛ حجت االسالم «حسین ابراهیمی» عضو
جامعه روحانیت مبارز تصریح کرده است« :ما شورای ائتالف را نادیده نمیگیریم
قبال آقایان با جامعه روحانیت هماهنگ بودند و نام آنها در انتخابات تشکلهای
همسوباجامعتینبود.تشکلهایهمسودرتقابلباجامعهروحانیتنبودند.خود
ما نه ادعا ،نه کاندیدا و نه مساله پدرخواندگی نداریم».
در این میان طیف پایداری اما ساز مخالف خود را از هم اکنون برای انتخابات
 ۱۴۰۰کوک کرده است و «صادق محصولی» دبیرکل این حزب تصریح کرده
است« :محصولی و جبهه پایداری اهل بدهبستان نیستند برای همین ممکن
است حرفهایی هم درباره ما بزنند .برخی میگویند اگر با ما وحدت کردید
درست است ولی اگر وحدت نکردید وحدتشکن هستید! ما معتقدیم جریانی
میخواهد تحت عنوان پدرساالری برای احزاب اصولگرا تصمیم بگیرد ولی ما
زیر بار این جریان نمیرویم» .در پاسخ به انتقاداتی از این نوع ،حجت االسالم
«مصطفیپورمحمدی»دبیرکلجامعهروحانیتمبارزبابیاناینکهعدهایجامعه
روحانیت مبارز را پدر ساالر معرفی میکنند در انتقاد از این سخن گفت :به نظرم
نگاه پدرساالرانه این است که یک فرد نزدیک انتخابات میآید و نامزدهای مورد
اقبال خود را تعیین می کند یا تغییری در چینش نامزدها ایجاد میکند .کسانی
کهامروزجامعهروحانیتمبارزراپدرساالرمیخوانندخودشانمخفیانهپدرخوانده
هستند .البته پدرخواندهها معموال از یک مقبولیت برخوردارند .این افراد که
مقبولیت چندانی ندارند بیشتر نقش ناپدری را ایفا میکنند .همه طیفهای
اصولگرا از اتهام پدرساالر بودن تبری میجویند و تاکید دارند؛ اختالفها به زودی
حل و فصل خواهد شد اما تا زمانی که ریش سفید اصولگرایان مشخص نشود
کار به آسانی پیش نخواهد رفت .اینکه باید از ریش سفیدی گذشته و به سازوکار
دموکراتیکتری برسند ،آرمانی است که با توجه به ضعف نظام حزبی در ایران به
این زودی محقق نخواهد شد.
همراهانقدیمیومخالفانجدید
در هر اظهارنظر بزرگان اصولگرا درباره چهرهها و نامهای احتمالی کاندیدا در
انتخابات ،ترجیع بند مشترکی وجود دارد بارها بر این موضوع تاکید میشود که
در بحث کاندیدا هنوز وارد مصادیق نشده اند .با این همه به نظر میرسد حتی اگر
درباره مصادیق حمایتی هم ورودی نشده باشد؛ مصادیق برائت آرام آرام مشخص
میشوندبهگونهایکه«غالمعلیحدادعادل»درهمایشسیاسیاتحادیهجامعه
اسالمی دانشجویان قاطعانه از رد صالحیت و بسته شدن پرونده رییس جمهوری
سابق در عرصه سیاست سخن میگوید و تاکید می کند« :آمدن احمدینژاد به
انتخابات را اصال در نظر نگیرید .بهنوعی این تکلیف روشن است ».سخنانی که با
واکنش تند «محمود احمدی نژاد» هم روبرو شده و رییس جمهوری سابق تصریح
کرده است« :رهبری گفتند انتخابات پرشور الزم است و آن را تنها راه عالج دردهای
ً
کشوروبرقراریامنیتاعالمکردند،امااینآقارسماازانتخاباتافتضاحوحداقلی
مجلس در سال  ۹۸دفاع و آن را به عنوان یک الگوی موفق معرفی میکند و جالب
است که این نسخه را برای انتخابات ریاست جمهوری هم تجویز میکند ».با توجه
به اینکه حدادعادل در مقام رییس مجلس هفتم ،بیشترین همراهی و همکاری را
با دولت احمدی نژاد داشت؛ این تنشها عجیب به نظر می رسد اما اصولگرایان
سالهاست که رییس دولتهای نهم و دهم را آلوده به انحراف میدانند و هریک به
نوعی از وی برائت میجویند .با این همه اظهارات حدادعادل و پاسخ تند احمدی
نژاد نشان از افزایش تنشها در جریان اصولگرایی دارد و هر اندازه هم اصولگرایان
از احمدی نژاد دوری کنند ،وی در رسته آنها دسته بندی میشود و حتی گاهی
برخی برای گرم کردن تنور انتخابات به وی امیدها دارند.
دعوت و اعالمهای نامزدی
تنشهای لفظی و اختالفات در جریان اصولگرا مانع از گمانه زنیها درباره
نامزدهای بالقوه نشده و همچنان خبرهای شنیده و تایید نشده از دعوتها و
درخواستها برای حضور حجت االسالم رییسی در انتخابات شنیده و منتشر
میشود .بر اساس تازترین خبرهای منتشر شده در فضای مجازی تعدادی از
نمایندگان مجلس برای حضور رییس قوه قضائیه امضا جمع کردهاند و بر اساس
شنیدههایتاییدنشدهبانیانجمعآوریامضابرایحضورحجتاالسالمرییسی
در انتخابات ریاست جمهوری از چهرههای نزدیک به جبهه پایداری در مجلس
هستند .این درحالی است که گروه دیگری هم از اصولگرایان معتقدند که بهتر
است حجت االسالم رئیسی در کسوت ریاست قوه قضائیه باقی بماند« .محمد
تقی رهبر» عضو جامعه روحانیت مبارز یکی از معتقدان به این موضوع بوده و
گفته است« :دستگاه قضا بسیار مهمتر از قوه مجریه است در واقع بهتر است
آقای رییسی با تجارب و عملکردی که از قبل داشتند سنگر قضا را رها نکنند».
چهرههایی مانند حجت االسالم «مصطفی پورمحمدی» هم در پاسخ به این
پرسش که نامزد انتخابات خواهد شد یا نه گفته است« :تا االن تصمیمی مبنی بر
کاندیداتوی نداشتم و االن هم قصدی برای کاندیداتوری ندارم».
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حق كسى كه به تو بدى كند ،اين است كه از او
درگذرى ،ولى اگر دانستى كه گذشت از او زيانبار است،
آن گاه انتقام بگير .خداوند تبارك و تعالى فرموده است:
«بر كسانى كه پس از ستمى كه بر آنها رفته باشد انتقام
مىگيرند،مالمتىنيست».
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سلبریتیمحترم!لطفابروتوصف!
شهردارقم:

زنگنه :دلیل فحاشی ها نزدیک شدن به انتخابات است!
وزیر نفت با بیان اینکه انتخابات نزدیک است ،گفت :به وزارت نفت فحش میدهند که برای
خود افتخار کسب کنند ،اگر بحث تخصصی و مدیریتی کنیم مشخص میشود که کارهای
آنها نه تنها افتخار نبوده بلکه خطا بوده است.بیژن زنگنه دیروز در مراسم بهرهبرداری از سه
خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی و طرحهای ذخیره سازی ،با اشاره به نزدیک شدن به زمان
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ،افزود  :پیروزی هزار پدر دارد و شکست ،یتیم است .وزیر
نفت افزود :من همواره معتقد بودم یکی از طرح هایی که باید در مدیریت پروژه درس داد
طرحنیروگاهشهیدرجاییبودکهبهواسطهبینظمیمدیریتیبرایاتمامکار،تصمیمگرفتیم
شرکت های پیمانکار عمومی راهاندازی شود ،اما وقتی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را دیدم،
نیروگاهشهید رجایی دربرابرشهیچبود .در زمینه اغتشاش مدیریتیبدتر از پاالیشگاهستاره
خلیج فارس در ابتدای دولت تدبیر و امید طرحی ندیدم.

مشکلزمینبرایساختکتابخانه
آیت الله سیستانی رفع شد

شهردار قم با اشاره به عزم شهرداری برای همراهی در ساخت کتابخانه
تخصصی توسط دفتر آیت الله سیستانی گفت :با پیگیری مسئوالن،
مشکالت معاوضه زمین کتابخانه در بلوار پیامبر اعظم(ص) رفع شد.
دکتر سید مرتضی سقائیاننژاد در نشست استاندار و مدیران استان که
با معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن برگزار
شد،اظهارداشت:کتابخانههایتخصصیوابستهبهدفترحضرتآیتالله
العظمی سیستانی یکی از پروژههایی است که اجرای آن در چند سال اخیر
موردپیگیریبسیاریقرارگرفتهاست.
شهردار قم افزود :در حال حاضر با پیگیری مسئوالن ،مشکالت معاوضه
زمین کتابخانه آیتالله سیستانی در قم رفع شد ،در این باره جلسات
متعددی برگزار و قرار شد زمین به قیمت همان سال به صورت معاوضه
انجامشود.
سقائیاننژاد با اشاره به اینکه در این مصوبات ،زمینهای شهرداری با
راه و شهرساری معاوضه میشود ،افزود :مجموعه مدیریت شهری تا کنون
بیشترینهمکاریرابرایساختاینکتابخانهداشتهوآمادههمکاریهای
بعدنیزهست.
وی بیان کرد :دولت تعهد کرده که معوض زمین این پروژه را به شهرداری
بدهد ،در مسیر رفع مشکالت ،استاندار قم نامهای به به وزیر نوشت ،در این
باره بحثهای متقاوتی در مورد کتابخانه مطرح شد و آخرین صورت جلسه
در سال  ۹۵مالک عمل قرار داشت.
شهردار قم اظهار داشت :پیشنهاد شد این دو زمین معاوضه شود و قرار
شد کاربری زمین نیز به کمیسیون ماده  ۵برود و با نظر مثبت و حسن نیت
حل شود.
سقائیاننژاد عنوان کرد :نگهداری شهر وظیفه ما در قبال مردم است
و باید در این عرصه تعامل خوبی شکل بگیرد ،قطعا مانعتراشیها و عدم
همراهی مسئوالن به نفع مدیریت شهری در قم نیست.

آیتالله جنتی رئیس مجلس خبرگان ماند
هشتمیناجالسیهرسمیپنجمیندورهمجلسخبرگانرهبریکهصبحروزدوشنبهچهارم
اسفندماه در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسالمی برگزار شد ،انتخابات اعضای
هیأترئیسهاینمجلسبرگزارشد.براساسانتخاباتانجامشده،اعضایسابقهیأترئیسه
خبرگان رهبری برای یک دوره دو ساله ابقاء شدند و آیت الله جنتی به عنوان رئیس ،آیتالله
سید ابراهیم رئیسی به عنوان نایب رئیس اول و آیتالله موحدی کرمانی به عنوان نایب رئیس
دوم در جایگاه خود باقی ماندند.همچنین آیتالله خاتمی و آیتالله کعبی به عنوان منشی،
آیتالله حسینی بوشهری به عنوان کارپرداز فرهنگی و حجتاالسالم والمسلمین قمی به
عنوان کارپرداز اداری – مالی مجلس خبرگان رهبری در سمت خود ابقا شدند.
طرح:محمدعلیرجبی

رئیس کل دادگستری استان قم هشدارداد:

وعده سودهای باال دروغین و دام است

رییس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان قم اعالم کرد :

اجرای طرح جمع آوری تابلوهای
فاقدمجوزدرکمربندی

رییس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان قم اعالم کرد :
طی ده روز گذشته  ،در قالب طرحی امانی  ،نسبت به جمع آوری یکصدو
پنجاه دستگاه تابلوی فاقد مجوزدرکمربندی شهر قم اقدام ومابقی نیز تا
نیمهاسفندماهجمعآوریمیشوند.
حسین برقراری درتکمیل خبر فوق افزود  :این طرح به صورت امانی وبا
حضور عوامل راهدار وبهره مندی از ماشین االت مربوطه از  20بهمن ماه
گذشته درکمربندی قم به مرحله اجرا در آمده است .
برقراری با یاد آوری این مهم که اجرای طرح جمع آوری تابلوهای فاقد
مجوز پروسه ای چند ماهه را طی کرده  ،عنوان نمود  :پس از جمع آوری
اطالعات الزم درخصوص تعداد تابلوهای فاقد مجوز درکمربندی امام علی
ع شهر قم  ،نسبت به شناسایی وتسلیم اخطار به مالکان تابلوهای مربوطه
اقدام گردید  .وس ادامه داد  :متاسفانه به دلیل عدم توجه به اخطارهای
تسلیمی  ،جهت جمع آوری تابلوهای فاقد مجوز  ،این اداره با حکم مراجع
قضایی و همکاری عوامل انتظامی نسبت به رفع تجاوز از حریم کمربندی
قم اقدام به عمل آورد ..
برقراری درخصوص بازه زمانی اجرای کامل طرح توضیح داد  :به
حمدا ...با حضور مستمر عوامل راهدار و اقدامات خوبی که طی این مدت
صورت گرفته  ،افزون بر 150دستگاه انواع تابلو ازمحور کمربندی قم جمع
آوریشدهکهانشا...تانیمهاسفندماهسالجاری،دیگرتابلوهایفاقدمجوز
این محور جمع اوری میشود  .رییس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای
شهرستانقمباعنواناینموضوعکهابعادتابلوهامتغیروازیکالی 20متر
 ،ابعاد آنها می باشد  ،عنوان کرد  :نصب واستقرار تابلوهای فاقد مجوز ،به
دلیل عدم رعایت استانداردهای ملحوظ  ،ضمن وارد آوردن خدشه به مرا و
منظر راه  ،موجب بروز حوادث جاده ای میگردد .
حسین برقراری درتوضیحی تکمیلی دراین خصوص یادآور شد  :این
تابلوها به علت عدم استقرار نامناسب از سویی و نصب ال ای دی و نورافکن
های نامتقارن و رفلکتورهای غیراستاندارد  ،از سویی دیگر  ،موجب
اغتشاش بصری راننده گردیده حوادث جبران ناپذیری را رقم میزنند .
وی درادامه به درپیش بودن ایام نوروز  1400اشاره و افزود  :با عنایت به
اینکه کمربندی شهر قم  ،کانون کریدور اتصال 17استان به مرکز کشور می
باشد،تامینایمنیحداکثریآنبخصوصدرایاممناسبتیهمچوننوروز،
دراولویت اقدامات اداره متبوع قراردارد .
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم :

درختان نارون و توت جایگزین
اکالیپتوسمیشوند

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم از جایگزینی
درختان اکالیپتوس خطرآفرین سطح شهر با درختان نارون و توت خبر داد.
پیام جوادیان با اشاره به حذف گونه اکالیپتوس از گونههای قابل کاشت
در شهر قم ،اظهار کرد :این گونه با توجه به مشکالت و مسائلی که داشت
و چهره نازیبایی که به شهر میداد ،دیگر در محدوده شهری کاشت
نمیشود.
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم با اشاره به تشکیل
کمیتهای در سازمان پارکها برای شناسایی و بررسی وضعیت درختان
خطرآفرین و ناایمن خصوصا اکالیپتوس ،افزود :حدود سه سال است
که در این خصوص اقدام شده و با توجه به درخواستهای مکرر مردمی
و پیگیریهایی که شورای شهر و ادارات صورت میگیرد و همچنین
خصوصیات درخت اکالیپتوس که در برخی معابر خساراتی را به شهروندان
وارده کرده ،این تصمیم اتخاذ شده است .جوادیان با اشاره به خطرآفرین
بودن اکالیپتوس بیان کرد :در کمیته ساماندهی این درختان شناسایی
شده و نسبت به تنظیم صورتجلسه و اخذ مصوبه از کمیسیون ماده هفت
و حذف و جایگزینی این درختان با نارون و توت اقدام میکنیم.
فرماندار قم خبرداد:

راه اندازی سامانه برخط ثبت نام
عواملاجراییانتخابات

فرماندار قم از راه اندازی سامانه برخط ثبت نام عوامل اجرایی انتخابات با
هدف جلوگیری از مراجعه حضوری و مقابله با شیوع ویروس کرونا خبر داد.
مرتضی حیدری ،فرماندار قم در گفتگویی ما با اشاره به همکاری بیش از
 ۲۱هزار نفر در  ۳انتخابات پیش رو ،گفت :متقاضیانی که قصد همکاری
در اجرای انتخابات را دارند باید با مراجعه به تارنمای WWW.ICTQOM.
 IRاطالعات و درخواست خود را ثبت کنند.
وی اولویت ثبت نام را با کارکنان دستگاههای دولتی ،نهادها و سازمانها
بیان کرد و افزود :براساس قانون تمامی دستگاههای دولتی باید در
انتخابات با فرمانداریها همکاری کنند و اولویت متوجه این قشرها است.

رئیس کل دادگستری استان قم گفت :عدهای با وعدههای دروغین سود  ۵۰تا
 ۶۰درصد سرمایههای مردم را جذب میکنند؛ این وعدهها دروغین و دام است و
مردمبایدهوشیارباشند.
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب قم،
حجتاالسالموالمسلمینعلیمظفریدردیدارباآیتاللهحسیننوریهمدانی
از مراجع تقلید ،با اشاره به پروندههای کثیر الشاکی در استان ،افزود :پرداخت
سودهای باال در عمل امکانپذیر نمیباشد و در اصل از پول مردم به خودشان سود
میدهند؛ این مساله یک مشکل خیلی اساسی است که دستگاه قضایی با آن
درگیر است .وی اضافه کرد :حداقل سه سال زمان میبرد تا فرد متوجه شود این
سود واقعی نیست و از اصل پول خودشان است؛ بیشتر از  ۱۰هزار نفر در استان
درگیر این پروندهها هستند و حکم آنها صادر شده است.
وی ادامه داد :ولی در اجرای احکام به مشکل برمیخوریم ،چون اگر بهطور
مثال  ۲۰۰میلیارد تومان سرمایه جذب کرده باشد ،در حال حاضر اموالی که از
متهمیامتهمینوجوددارد ۵۰میلیاردتومانمیباشد.مظفریتصریحکرد:مردم
فکرمیکننددستگاهقضاییکوتاهیکردهاست،درصورتیکهایناموالدرطول
این چند سال حیفومیل شده است .وی در ادامه با اشاره به ایجاد تحول در قوه

قضاییه ،بیان کرد :سند تحولی از سوی ریاست قوه قضاییه به محضر رهبر معظم
انقالب ارائه شد و مورد تایید ایشان نیز قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در این سند توجهات ویژهای به مسائل روز جامعه شده است،
افزود :این سند در حال اجراست و یک سند تاریخی میباشد که در تمام ابعاد
در بخشهای مختلف تحوالت فوقالعادهای را در قوه قضائیه ایجاد کرده است و
اگر بهصورت کامل اجرا شود به یقین دستگاه قضایی پویا و بهروز خواهیم داشت.
مظفری با ارائه گزارشی از وضعیت پروندههای معوق در استان ،گفت :در
گذشته موجودی پروندهها در بعضی از شعب  ۶۰۰پرونده بود که ماهانه ۱۰۰
تا  ۱۵۰پرونده جدید هم به این شعب ارجاع میشد که در اصطالح به آنها
پروندههای رسوبی میگفتند که از ۲سال یا بیشتر در این شعب موجود بود.
وی افزود :به لطف خدا و تالش قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان بهجز
تعداد بسیار کمی از شعب ،الباقی موجودی پروندهها را به زیر ۲۰۰پرونده کاهش
دادهاند و امیدواریم در سال  ۱۴۰۰بتوانیم این عدد را به  ۱۵۰و حتی  ۱۰۰پرونده
برسانیم و آمار شعب بهروز باشد .وی در ادامه در خصوص دغدغههای مراجع
عظامتقلیددرمسائلاجتماعیازجملهرفعاطالهدادرسی،افزود:زماندادرسی
در استان بسیار کم شده است ،شاید به جرات بتوان گفت که برای اولین بار است
که در کل کشور از ۱۳شعبه تجدیدنظر فقط ۲۸۰پرونده موجود میباشد.
رئیس کل دادگستری قم افزود :با توجه به کمبود نیروی انسانی در دادگاههای
بدوی امیدواریم بتوانیم در سال ۱۴۰۰اطاله دادرسی نداشته باشیم.
وی همچنین در خصوص جرایم خاص ،گفت :به خاطر خالهای قانونی
پروندههای مهم مثل قتل ،تجاوز به عنف و مواد مخدر که اصطالحا به آنها جرائم
خاص میگویند و امنیت جامعه را برهم میزنند باعث اطاله دادرسی میشد.
وی افزود :با برنامهریزیهای خاص انجام شده و تشکیل معاونتی به همین
منظور و پیگیری آن معاونت تا مرحله اجرای احکام ،از اطاله دادرسی این
پروندههاهمجلوگیریشد.مظفریبااشارهبهدستورریاستقوهقضاییهمبنیبر
غربالگری زندانیان ،بیان کرد :طبق دستور ریاست قوه قضائیه کاربرگهایی بین
زندانیان پخش شد تا اطالعات قضایی خود را وارد کنند تا چنانچه اگر شخصی
بالتکلیف بود شناسایی شود .وی اضافه کرد :البته قبل از ابالغ این دستور
مسئوالن قضایی استان در زندان حاضر و به مسائل زندانیان رسیدگی میکردند؛
در حال حاضر حتی یک نفر بابت مهریه در زندان نداریم و این خود باعث کاهش
آمار طالق شده است.

رئیس شورای اسالمی شهر قم :

گیت بازرسی خیابان ارم حذف می شود

رئیس شورای اسالمی شهر قم ضمن تشکر از
امام جمعه قم برای اعالم جمع آوری ِگیت بازرسی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) در
خیابان ارم گفت  :تردیدی نیست که خیابان ها
متعلق به شهر و مردم است و امیدواریم با برداشته
شدن این گیت بتوان ساماندهی این خیابان را برای
آرام سازی شارع و پیاده راه سازی از سر گرفت.
عبدالله جاللی دیروز و در ابتدای یکصد و هشتاد
و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی
شهر قم با تبریک سالروز میالد امام جواد االئمه
(ع) ضمن تشکر از امام جمعه قم برای اعالم جمع
آوری ِگیت بازرسی آستان مقدس حضرت فاطمه
معصومه (س) در خیابان ارم خاطر نشان کرد:
تردیدی نیست که خیابان ها متعلق به شهر و مردم
است و امیدواریم با برداشته شدن این گیت بتوان
ساماندهی این خیابان را برای آرام سازی شارع و
پیاده راه سازی از سر گرفت .وی با ابراز تأسف از
اتفاق تلخ روزهای اخیر در باغ پرندگان تصریح کرد:
به هر حال هر فعالیت و پروژه ای با رعایت همه
اصول و ضوابط ممکن است با خطر و حادثه طبیعی
یا غیرطبیعی همراه باشد ،ضمن آن که موضوع
آنفلوآنزای پرندگان همانند خطرات و بیماری های
مربوط به دام ها موضوع جدیدی نیست و بارها
اتفاق افتاده است .رئیس شورای اسالمی شهر قم
افزود :در باغ پرندگان قم و بر اساس اطالعات و
شناخت ما ،تالش شده تا تمام اصول و موارد علمی
در نگهداری از پرندگان با اخذ مجوزهای الزم و
حضوردامپزشکمستقررعایتشود.
از دست دادن حدود  680پرنده واقعا ناراحت
کنندهاست
جاللی ادامه داد :البته مجددا اعالم می کنیم
که از دست دادن حدود  680پرنده در باغ پرندگان
واقعا ناراحت کننده است ،چراکه هر انسانی حتی
از شکسته شدن بال یک پرنده نیز متأثر می شود.
وی با تأکید بر اینکه شهر نیاز به اماکن تفریحی
دارد و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان برای مدیریت
شهری به عنوان یک اصل تلقی می شود یادآور
شد :همان گونه که نهال و درخت هم ممکن است
دچار آفت شود و نمی توانیم بگوییم نیازی به نهال
و درخت نداریم ،در مورد مکان های تفریحی مانند
باغ پرندگان باید گفت که ضرورت توجه مدیریت

شهری به همه نیازهای شهر یک اصل مهم و
غیرقابل انکار است .رئیس شورای اسالمی شهر قم
با تاکید بر این که محور شهر مقدس قم ،حرم مطهر
حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران
است اذعان کرد :البته باید توجه داشت که قم به
اماکن تفریحی هم نیاز دارد .جاللی با بیان این که
هر اقدامی می تواند اشکاالتی داشته باشد و هیچ
کاری بدون مشکل نیست گفت :نکته ای که باید
در نظر گرفته شود این است که محاسن و معایب هر
کاری با هم دیده شود.
مدیریت شهری چیزی برای پنهان کردن
ندارد
وی با ابراز اطمینان از متفاوت بودن سلیقه
شهروندان و این که مدیریت شهری باید برای همه
سلیقه ها برنامه داشته باشد بیان کرد :مردم بدانند
که شهرداری بیش از 370وظیفه و مسؤولیت را انجام
می دهد و از این رو اظهارنظرها و قضاوت های از
عملکردمدیریتشهریوشهرداریبایدمنصفانهوبر
مبنای حقوقی و علمی باشد و حق و حقیقت را دنبال
کند .رئیس شورای اسالمی شهر قم همچنین با ابراز
امیدواریازاینکهآمارهایمربوطبهمدیریتشهری
دقیق و مطابق با واقع ارائه شود گفت :البته مدیریت
شهری چیزی برای پنهان کردن ندارد ،ضمن آن که
انتظار داریم خدمات شبانه روزی مجموعه شهرداری
هم در کنار برخی اشکاالت موجود دیده شود.
جاللی در پایان سخنان خود بر لزوم شفاف سازی در
مورد همه پروژه های شهری برای جلوگیری از سوء
استفاده های احتمالی تأکید و بیان کرد :امید است
که با همت و همیاری همه مسؤوالن استان و پس از
انجام همه اقدامات الزم در باغ پرندگان ،این مجموعه
مجددا إحیاء و بازگشایی شود.
عده ای نمی خواهند هیچ آبادانی در قم
اتفاقبیفتد
عضو شورای اسالمی شهر قم نیز دراین جلسه
با انتقاد از برخی افراد که اجازه سامان یافتن قم
را نمی دهند تصریح کرد :متأسفانه عده ای می
خواهند هیچ آبادانی در قم محقق نشود.
حجت االسالم والمسلمین سید محمد آتش زر با
اشاره به این که تخریب وجهه باغ پرندگان قم دارای
پشت پرده هایی است بیان کرد :دردمندانه باید
اعتراف کرد که بر خی تالش می کنند تا قم ،سامان

نگیرد .وی افزود :زمانی که بوستان علوی در قم راه
اندازی شد ،برخی می گفتند چرا محل فساد در
شهر ایجاد کرده اید.
عضو شورای اسالمی شهر قم اضافه کرد :نمونه
دیگر اینگونه انتقادها زمانی بود که پل شهدای
مدافع حرم در حال ساخت بود و برخی نق می زدند
که بهتر است به جای ُپل ،فضای سبز احداث شود،
در حالی که به این افراد می گفتیم کاهش مصرف
بنزین ناشی از احداث این پل ،چندین برابر احداث
فضای سبز به نفع شهر و مردم خواهد بود.
حجت االسالم آتش زر ادامه داد :متأسفانه
انتقادهایمربوطبهباغپرندگانحتیقبلازافتتاح
این باغ در جریان بود و برخی می گفتند چرا می
خواهید پرندگان زبان بسته را در قفس زندانی کنید
که من به آن ها پاسخ می دادم مرغی هم که مردم از
گوشت و یا دیگر فرآورده های آن استفاده می کنند،
در مرغداری ها و به نوعی در قفس هستند.
عضو شورای اسالمی شهر قم با تصریح بر این
که عده ای دنبال این هستند که هیچ آبادانی در
قم اتفاق نیفتد اذعان کرد :البته برخی از این افراد
شاید ُحسن نیت هم داشته باشند ،اما تردیدی
نیست که باغ پرندگان یکی از بهترین محل های
تفریح برای مردم قم و زائران و مسافران خواهد بود.
باغ پرندگان به زودی بازگشایی می شود
معاون خدمات شهری شهرداری قم نیز دراین
جلسه از بازگشایی باغ پرندگان قم پس از گذراندن
دوره قرنطینه چند هفته ای ،در اواخر سال جاری
و یا اوایل سال آینده خبر داد .سید امیر سامع با
بیان این که باغ پرندگان قم به عنوان یک مجموعه
کامال طبیعی طراحی شده است تأکید کرد :معدوم
سازی این پرندگان برای همه ما دردناک بود ،در
عین حال باید دانست منشأ این بیماری در قم نبوده
است ،به بیان دیگر بیماری آنفلوآنزای پرندگان بر
اساس مهاجرت آنان ،یک پدیده طبیعی و جهانی
است و ربطی به فقط ایران و یا قم ندارد .معاون
خدمات شهری شهرداری قم همچنین از پیگیری
برایپرداختخسارتسرمایهگذارباغپرندگانخبر
داد و بیان کرد :اصوال بیمه ها ،باغ های پرندگان را
بیمه نمی کنند و از این رو ،تعداد و گونه های معدوم
شدهازپرندگانصورتجلسهشدهاستتادامپزشکی
نسبت به پرداخت خسارت ها اقدام کند.

حدادعادل پاسخ اتهام سنگین احمدی نژاد را داد
حدادعادل طی جوابیه ای با اشاره به اینکه هیچ رابطهای با دفتر فرح نداشته و هیچگاه او
را ندیده است ،ادعاهای احمدینژاد درباره دستبوسی را «دروغ محض»« ،چندشآور» و
سناریوی رسوایی دانسته که فقط دشمنان از آن سود میبرند .در ادامه این بیانیه آمده است
 :پرونده دستگیری و بازجویی و زندان اینجانب و اخراجم از دانشگاه در سالهای قبل از
انقالب ،در مرکز اسناد انقالب اسالمی موجود است که میتواند پاسخی روشن به کسانی
باشدکهدربارهانقالبکمترینرنجیتحملنکردهاند.دراینبیانیهتاکیدشدهاست:اینجانب
حق شکایت از آقای احمدینژاد را به سبب نشر اکاذیب و افترایی که به من زده برای خود
محفوظ میدانم و اطمینان دارم با رسیدگی به ادعای ایشان ،حقیقت بر همگان روشن
خواهدشد.
آخرین وضعیت از مبتالیان کرونا دراستان قم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :در حال حاضر  ۱۳ ،بیمار بدحال کرونا مثبت در
بیمارستانهای این استان بستری هستند .به گزارش عصر دوشنبه روابط عمومی دانشگاه
علوم پزشکی قم  ،محمدرضا قدیر با اشاره به آخرین وضعیت از مبتالیان به کووید ۱۹در
قم ،افزود :در  ۲۴ساعت منتهی به چهارم اسفندماه  ۱۹ ،۹۹بیمار با عالئم ابتال به کرونا در
بیمارستان پذیرش شدند.وی اضافه کرد :از این تعداد  ۱۵ ،نفر عالیم ابتال به کرونا بستری
شدند.به گفته وی ،در  ۲۴ساعت گذشته  ۱۶بیمار از بیمارستان مرخص شدند و هیچ بیمار
کرونا مثبتی فوت نکرده است.قدیر خاطرنشان کرد :در حال حاضر  ۱۰۷در بیمارستان
بستری هستند که حال ۱۳نفر آنها وخیم است.

باحکماستاندار؛

رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان قم
منصوب شدند

استاندار قم در احکامی جداگانه ،رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان قم را منصوب نمود.
طی احکام جداگانه استاندار ،رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان قم در سیزدهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری ،ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا و دومین میاندوره ای پنجمین دوره
مجلسخبرگانرهبریمنصوبشدند.
بر اساس احکام جداگانه از سوی استاندار قم ،بیژن سلیمان پور معاون سیاسی و امنیتی استانداری
را با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان قم ،محمد رضا گروسی معاون توسعه مدیریت و
منابعاستانداریبهعنوانعضوورئیسکمیتهپشتیبانیستادانتخابات،مرتضیباباییمدیرکلسیاسی
و انتخابات استانداری به عنوان عضو و دبیر ستاد انتخابات ،محمود علیپور مدیرکل دفتر مدیریت
عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی استانداری به عنوان عضو و رئیس کمیته حقوقی ستاد ،حسین امیری
قمیمدیرکلامنیتیوانتظامیاستانداریبهعنوانعضوورئیسکمیتهامنیتیمنصوبنمود.
همچنین فتح الله اصغرپور مدیرکل حراست استانداری به عنوان عضو و رئیس کمیته حراست و
استعالمات ،رضا صالحی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری به عنوان عضو و رئیس
کمیته اطالع رسانی و تبلیغات ،اکرم روح پرور مدیر دفتر فناوری اطالعات استانداری به عنوان عضو
و رئیس کمیته فناوری اطالعات ،مرتضی حیدری فرماندار قم و منوچهر تیموری مدیرکل ثبت احوال
استان قم به عنوان عضو ستاد انتخابات استان و رضا شکارچیان رئیس گروه انتخابات اداره کل سیاسی
و انتخابات استانداری نیز به عنوان مسئول دبیرخانه ستاد انتخابات استان قم منصوب شدند.
گفتنیاستسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوری،ششمیندورهانتخاباتشوراهایاسالمی
شهر و روستا و دومین میاندوره ای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۲۸ ،خرداد ماه سال
 ۱۴۰۰همزمان با سراسر کشور در استان قم برگزار خواهد شد.
نائب رئیس شورای اسالمی شهر قم :

ارزیابیهایزیستمحیطیپروژههابایدواقعیباشد

نائب رئیس شورای اسالمی شهر قم از ضرورت ارزیابی های زیست محیطی در همه پروژه ها بویژه
پروژه های شهری به صورت واقعی و نه سفارشی سخن گفت.
حسن بختیاری در نشست رسمی علنی دیروز شورای اسالمی شهر که در ساختمان شهید باکری این
شورا برگزار شد با اشاره به این که جوانب مختلف و متعدد پروژه هایی مانند باغ پرندگان باید فراتر از امور
اداری و نامه نگاری های مرسوم دیده شود خاطر نشان کرد :الزامات اساسی این گونه پروژه ها ایجاب
می کند که مدیریت شهری آن ها را با حساسیت ویژه ای دنبال و پیگیری کند.
وی همچنین اظهار کرد :البته همه فعالیت ها و پروژه های شهرداری ها برای خدمت رسانی بیشتر به
مردم است ،اما در عین حال باید توجه داشت که پروژه هایی مانند باغ پرندگان دارای حساسیت های
ویژه ای است و از این رو باید دقت بیشتری در روال تصمیم گیری ،طراحی و اجرای آن ها محقق شود.
نائب رئیس شورای اسالمی شهر قم با تأکید بر این که ارزیابی های زیست محیطی پروژه ها باید واقعی
باشد ادامه داد :متأسفانه گاهی مشاهده می شود که این ارزیابی ها به صورت سفارشی انجام می شود.
بختیاریدرعینحالایجادمکانیبرایتفریحعمومیمردم،ارتقایدانشوآگاهیوهمچنینکمک
به تحقق سالمت روح و روان را از جمله فواید باغ پرندگان برشمرد و گفت :البته این امر مستلزم رعایت
همه الزامات و در نظر گرفتن همه جوانب است تا چنین پروژه هایی به محل حرف و حدیث تبدیل نشود.
رئیس پلیس راهور ناجا خبرداد:

سامانهالکترونیکیکروکیتصادفاتدرقمراهاندازیشد

رئیس پلیس راهور ناجا از اجرای آزمایشی طرح ثبت الکترونیکی کروکی تصادفات در قم خبر داد.
سردار سید کمال هادیانفر ،رئیس پلیس راهور ناجا ،پیشگیری از تصادفات ساختگی را یکی از مزایای
این طرح بیان کرد و افزود :ساالنه دو هزار میلیارد تومان خسارت به تصادفات ساختگی پرداخت
میشود.
وی بهره مندی از ابزارهای نوین در مدیریت راهها و ترافیک شهرها را ضروری خواند و تصریح کرد:
اگر بخواهیم با  ۳۰هزار نیرو  ۲۳۶هزار کیلومتر از راههای کشور و ترافیک یک هزار و  ۲۴۷شهر را کنترل
کنیمقطعاموفقنمیشویم.
رئیس پلیس راهور ناجا ایجاد دادههای ارزشمند با هدف کاهش تصادفات را از دیگر مزایای این طرح
خواند .سردار هادیانفر افزود :جانمایی دقیق تصادف و نقاط حادثه خیز ،نوع خودرو در تصادفات و
ساعت تصادفات سه شاخص مهمی است که به وسیله این روش الکترونیکی به صورت تحلیلی ارائه و در
مدیریت ترافیک به کار گرفته میشود .در استان قم  ۱۰۴افسر پلیس آموزش به کارگیری از تبلتهای
ثبت کروکی و اعمال قانون به صورت هوشمند را دیده اند .این طرح به صورت آزمایشی در قم انجام
میشود و بعد از یک ماه در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

