والدت باسعادت امام حسن مجتبی(ع) را تبریک می گوییم.
معاوناستاندارقم:

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت قم مطرح کرد:

پی گیری تکمیل  ۴۰۷طرح صنعتی
باالی  ۶۰درصد

روزنامه
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رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم گفت ۴۰۷ :طرح
صنعتی در زمینه تولید محصوالت متنوع و راهبردی با پیشرفت
اجرایی باالیی  ۶۰درصد در استان وجود دارد که با تکمیل و
بهرهبرداری از آنها شاهد ارتقا چشمگیر سطح تولید و اشتغال
در بخش صنعت قم خواهیم بود .محمود سیجانی  ،ضمن
اشاره به شعار سال و لزوم حمایت حداکثری از تولیدکنندگان
استان ،بیان کرد :با تکمیل و راهاندازی این تعداد واحد تولیدی
درشهرکهای صنعتی قم ،برای بیش از  ۱۱هزار تن به صورت

قمکمترین
نرختورمکشور

زمینهحضورهمهسالیقدرانتخابات
فراهمشود

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری قم با اشاره
به اهمیت تالش برای تحقق مشارکت باال در انتخابات ،گفت:
الزمه چنین کاری ،فراهم کردن زمینههای حضور همه سالیق و
جریانات سیاسی فعال در این عرصه سرنوشتساز است .بیژن
سلیمان پور در جلسه این ستاد ،افزود :مراحل مختلف انتخابات
در استان قم مطابق برنامه زمانبندی و به شکل دقیقی در حال
انجام است .وی برگزاری انتخاباتی باشکوه و پرشور را راهبرد
مجریان انتخابات در استان عنوان و تصریح کرد :برای تحقق این
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سرپرستمیراثفرهنگیاستانقماعالمکرد:

ضرر  729میلیارد تومانی کرونا
به گردشگری قم
تعطیلی20هزارشغلمرتبطباگردشگری

طبق آخرین آمار اعالمی مرکز ملی آمار ،قم با  ۳۵.۸درصد ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان بوشهر با  ٤.٤درصد
کمترین نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به فروردین  ۱۴۰۰را داشت .افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استانهای تهران و
برپایه این گزارش  ،در فروردین ماه  ١٤٠٠بیشترین نرخ تورم چهارمحال وبختیاری با  ١.۷درصد افزایش است .درصد تغییر
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مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم خبرداد:

افتتاحمجموعهنقالیوشاهنامهخوانی
8

استاندار قم تاكید كرد:

ضرورت تعیین تكلیف مناطق نمونه
گردشگری استان قم
استاندارقمباتاكیدبربهرهبرداریازمناطقنمونهگردشگری
در حال ساخت با بهره گیری از ظرفیت های ملی گفت :تعیین
تكلیف مناطق نمونه گردشگری قابل واگذاری استان نیز باید
در دستور كار میراث فرهنگی قم باشد .دكتر بهرام سرمست

8

استاندار قم در جلسه كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
استان قم طی سخنانی با اشاره به تفاهم نامه بنیادشهید و
امور ایثارگران برای ایجاد اشتغال ایثارگران اظهار كرد :بایستی
گزارشی از روند اجرای این تفاهم نامه ارائه شود.
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مدیر کل مدیریت بحران استان قم :

ورود خودروهای غیربومی به استان قم ممنوع است
4

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهر قم :

شهردار قم :

کوچه های قم مزین به تصویر شهدا می شود

بازآفرینیشهریدرشهرقمتعطیلاست

شهردار قم ،نسبت به تعطیلی بازآفرینی شهری در این شهر انتقاد کرد و گفت :در این
زمینهنیازمندتصمیمجدیاستانیهستیم.دکترسیدمرتضیسقاییاننژاددرنشست
علنی شورای شهر قم ،اظهار داشت :در موضوع بازآفرینی ،شهر قم تعطیل است و
همواره اعتراض خود را نیز اعالم کردهایم ،در حال حاضر با توجه به عدم اختصاص اعتبار
موردنیازوهمچنیناختالفنظرهایموجود،قدرتمیدانداریازشهرداریدرراستای
اجرای طرحهای مختلف بازآفرینی ازجمله احیاء میدان مطهری ،اجرای پروژه چهل
اختران گرفتهشده است .به گفته شهردار قم در حال حاضر با توجه به عدم اختصاص
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رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسالمی شهر قم از آغاز طرح
ّ
نصبتابلوهایمنقشبهتصاویرشهدابرکوچههایشهرخبردادواظهارکرد:امیدواریم
که این طرح به مطالبه ای عمومی تبدیل و با الگوگیری از قم در سراسر کشور اجرا شود.
سید مجتبی سبحانی ثابت در جمع خبرنگاران با اشاره به این که حدود  ۲هزار کوچه
در قم به نام شهدا ّ
مزین است بیان کرد :از حدود دو سال پیش ،طرحی در مدیریت
ّ
شهری برای منقش شدن تابلو معابر شهری به تمثال شهدا مطرح شد که این طرح در
هفته جاری اجرایی می شود .وی افزود :در این طرح ،تابلو کوچه هایی که به نام شهدای

4

عضومجمعمدرسینحوزهعلمیهقم:

فرصتسخنانظریف

این روزها انتشار فایل صوتی دکتر ظریف وزیر امور
خارجهجنجالیبهپاکردهاست.ماکارگزاراندیپلماسی
کشور یک اصل اساسی را در نظر داریم و حداقل بخش
محسنبهاروند*
حرفه ای ما سعی بلیغ دارد که هیچگاه این اصل
اساسی را فراموش نکند .آن اصل اجتناب از دخالت در سیاست داخلی است .دخالت
در سیاست برای ما عیب و لطمه به اعتبار حرفه ای ما محسوب میشود .آنچه چراغ
راهنمای ما است و چون فانوس دریایی درخشانی در این دریای طوفانی و تاریک
سیاست بین المللی ما راهنمایی میکند منافع ملی است .ما منافع ملی را تبیین
نمی کنیم بلکه سعی داریم آن را تامین کنیم .مقام معظم رهبری و نهادهای باال دستی
اصول ،اهداف و راه اصلی را برای ما تعیین می کنند و ما بر اساس آموخته ها و تجربیات
خود برای تامین و ظهور و بروز این منویات تالش می کنیم .و البته با کمک و یاری
خدایا تعالی :حسبنا الله و نعم الوکیل ،نعم الموال و نعم النصیر .پس از همه گروه ها،
سیاسیون و هر کس که قرار است نامزد ریاست جمهوری شود یا خیر باز هم تقاضا می
کنیم که ما را به طرف سیاسی شدن و سیاسی کردن نکشانید که زیان آن متوجه منافع
ملی است و خسارت آن را مردم مظلوم این کشور باید تحمل نمایند .دولت محترم
برنامه ای داشت که بنده نیز در مقطعی در انجام وظایف اداری خود در جریان آن قرار
گرفتم،کهتجربیاتواتفاقاترخدادهدرهمهجوانبسیاسی،اقتصادی،دیپلماتیک
و غیره را گردآوری کرده و برای استفاده دولت بعد حفظ و نگهداری کند .این اسناد
پس از گذشت زمان مناسب می تواند در اختیار محققین و دولت پژوهان قرار گیرد.
دستگاه دیپلماسی نیز طبیعتا تجربیاتی دارد که همه ما فکر میکنیم باید و البد در
اختیار آیندگان قرار گیرد تا گذشته چراغ راه آینده شود .دکتر ظریف در گفتگویی که
در راستای دستور دولت بوده ،صادقانه و متواضعانه آنچه را که فکر می کرده است نیاز
است آیندگان بدانند و ممکن است به درد آنها بخورد بیان نموده است.
قسمتی از این گفتگو به دلیلی که در آینده روشن خواهد شد به بیرون درز کرده یا
درز داده شده است .مطالبه ما این است که مقصرین و قصور کنندگان هر چه سریعتر
مشخص گردند تا پاسخگوی عمل ضد منافع ملی خود باشند .اما سوال اینجا است
در این جریان ظریف مقصر است یا آنانکه که اسرار ملی را افشا نموده اند؟ اگر ظریف
دغدغه منافع ملی نداشت حتما محافظه کاری میکرد و با خود سانسوری سخن را در
هزار لفافه مصنوعی می پیچاند تا در صورت انتشار یا درز این گفتگو انتقادی متوجه
او نشود .ولی او آنچه را که گفته است بارها و بارها در جلسات خصوصی که بسیاری از
مسئولین حضور داشته بیان کرده است و موانع کارآمدی دیپلماسی را به قصد اصالح و
هماهنگی بیشتر برشمرده است .گاهی هم که بعضی از دوستان از صراحت او انتقاد می
کردند یا هشدار می دادند به گفته موالی ما علی (ع) استناد می کرد که :بدترین خیانت.
خیانت به مردم و بدترین فریب ،فریب رهبران جامعه است .بنده در طول خدمت خود
در دستگاه دیپلماسی شاهد رفاقت و همفکری دکتر ظریف و شهید سپهبد حاج قاسم
سلیمانی بودم .هر روز صبح سه شنبه ها شاهد این بودم که حاج قاسم با چهره ای بشاش
و مصمم از اتاق مالقات واقع در ساختمان شهید حاج قاسم وزارت امور خارجه به همراه
دکتر ظریف خارج و تا جلوی در ورودی بدرقه می شد .هیچگاه در جلسات خصوصی
و عمومی شاهد نبوده ام که دکتر ظریف جز تکریم و تعظیم بر شهید عزیز سلیمانی روا
داشته باشد .اکنون که در بغداد هستم و در مذاکرات قبل نیز شاهد بودم و هستم که
دکتر ظریف ابتدا در محل شهادت حاج قاسم حضور یافته فاتحه خوانده است و در همین
سفر و همه سفرها از همه مقامات رسمی و غیر رسمی یکی از مطالبات او همکاری عراق
در پیگیری قضایی پرونده ترور حاج قاسم بوده و هست .عده ای با هر انگیزه ای سخنان
دکتر ظریف را سیاسی کرده و برای منافع خود آن را توهین به شهید عزیز حاج قاسم جلوه
می دهند .هرگز چنین نیست و چنین نیز نخواهد بود .در همین فایل صوتی ظریف بارها
زبان به تکریم شهید عزیز ما می گشاید .آنچه دکتر ظریف می گوید نه سخنی ساده یا گله
و شکایت است .او در راستای منافع ملی سخن می گوید .وقتی به میدان و دیپلماسی
اشاره می کند منظور او دو نهاد حاکمیتی کالن کشور است که تالش آنها باید بیش از
پیش در طول هم باشد تا منافع ملی بصورت حداکثری تامین شود .به نظر او این دو نهاد
کشوربایددریکتعادلیحرکتکنندتادیپلماسیبتواندمنافعغلبهمیدانیمارادرحوزه
دیپلماسی گردآوری کند .بنظر او هرگونه ناهماهنگی به زیان منافع ملی تمام می شود.
از این سخنان نباید برداشت سیاسی کرد .دستگاه دیپلماسی این روزها سخت مشغول
تالش برای رفع تحریمها با امید بهبود وضعیت معیشت مردم آن را تضعیف و سیاسی و
جناحینکنیم.بجایاینکارچهخوباستسخنانظریفکهمحصولچهلسالکاردر
دیپلماسی در مقاطع حساس است در یک بستر آرام و منطقی بررسی شده و اگر درست
است هماهنگی ها برای تامین منافع ملی حداکثری شود.
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه

سرمایههای نظام را تخریب نکنیم

عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با
اشاره به انتشار فایل صوتی وزیر امور خارجه و حواشی
آن گفت :با برخوردهای سیاسی و جناحی ،سرمایه
های نظام را تخریب و تضعیف نکنیم.
حجت االسالم والمسلمین محمود صلواتی در گفت
وگو با ایرنا خاطرنشان کرد :دکتر ظریف یک انسان
صاحب نظر ،خدوم و دلسوز نظام و انقالب است و اگر
مطلبی را بیان کرده ،قطعا از روی دلسوزی است و باید
شنیده شود ،نباید با این قضایا برخوردهای سیاسی و
جناحیصورتبگیرد.
وزیر امور خارجه بر اساس برداشت های خود از
مسائل کشور ،مطالبی را بیان کردند و باید حرف های او
راشنیدونسبتبهآنها ّ
تاملکرد،نهاینکهبابرخوردهای
سیاسی و جناحی ،او را تخریب و سرمایه سوزی کنیم.
وی ادامه داد :همه این را می دانند که دکتر ظریف
به خاطر مسائل شخصی خود ،حرفی نمی زند و اگر
سخنی بیان می دارد منافع ملی را در نظر می گیرد،

اتفاقا کسانی که سعی دارند از آب گل آلود ماهی گرفته
و به این قضایا دامن بزنند باید مورد مواخذه قرار بگیرند.
مدرس حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد :دکتر ظریف
انسان متواضع ،دلسوز و متدینی است که منافع ملی
کشور را می داند و اینگونه برخوردها با ایشان سزاوار
نیست .صلواتی با بیان اینکه سخنان ظریف از روی
دلسوزی مطرح شده است ،گفت :اگر کسانی نسبت
به این سخنان نقدی دارند باید دلسوزانه ،مودبانه و به
صورت معقول او را نقد کنند ،ولی نباید اجازه دهیم
در این شرایط حساس که تیم مذاکره کننده برای رفع
تحریمهای ظالمانه دشمنان در حال جنگ هستند،
دشمنان از این وضعیت سوء استفاده کنند.
این فعال سیاسی قبل و بعد از انقالب اسالمی با
بیان اینکه شرایط کشور امروز بسیار ویژه و خاص است،
گفت :تیم مذاکره کننده امروز در حال جنگ است و
باید همه قوا و مسئوالن کشور پشت سر آنها باشند.
وی گفت :در دوران جنگ تحمیلی وقتی کشور روی

یک موضوع متمرکز می شد همه پشت سر هم بوده و ید
واحده بودند و کار به درستی پیش می رفت ،امروز هم ما
با جنگ اقتصادی دشمنان علیه مردم از طریق تحریم
های ظالمانه مواجه هستیم ،همه تاثیر این تحریم
های ظالمانه را لمس کردند ،بنابراین باید نقطه قوت
تیم مذاکره کننده باشیم .صلواتی هر گونه اقدام برای
تضعیف تیم مذاکره کننده هسته ای و حاشیه سازی و
اختالف بین مسئوالن نظام را خیانت به کشور و منافع
ملی دانست و گفت :کسانی که با اختالف افکنی و
حاشیه سازی جبهه تیم مذاکره کننده را تضعیف و
سعی در تخریب این سرمایه ها دارند ،خیانت میکنند.
وی با اشاره به اینکه الزمه کشورداری دیپلماسی،
مذاکره و گفت وگو است ،گفت :امروزه کشور به جای
جنگ و دعوا نیازمند دیپلماسی است ،در ارتباط با
مذاکرات وین نیز همه مسئوالن بلندپایه نظام در جریان
هستند و پای منافع ملی در میان است نباید این را در
سطح جناح های سیاسی تنزل دهیم.

آگهی مزایده(نوبت دوم)
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شهرداری1400/02/22وروزبازگشاییپیشنهادها(پاکتها) شنبه1400/02/25خواهدبود.
-1شهرداری در ردویاقبول هریک از پیشنهادات مختار است.
-2سپرده برنده شدگان درمزایده نفراول ودوم درصورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد
شد.
-3اخذسپرده به صورت نقد وواریز به حساب سپرده شهرداری می باشد.
-4هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
آدرس:قنوات ،خیابان امام خمینی (ره)شهرداری قنوات،واحد امالک تلفن33221444
شناسه آگهی 1123506:

آیتاللهمکارمشیرازی:

مرحومحسینیکاشانی
از علمای عامل و وارسته بود

آیتاللهناصرمکارمشیرازیازمراجعتقلیدباصدورپیامیضمنتسلیتدرگذشتآیت
الله حسینی کاشانی ،گفت :وی از علمای عامل و وارسته بود.
به گزارش روز سهشنبه ایرنا از پایگاه اطالعرسانی آیتالله مکارم شیرازی ،در این پیام
آمده است :جناب آقای حسینی کاشانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم خبر
رحلتوالدمکرمحضرتحجتاالسالموالمسلمینآقایحسینیکاشانیرهکهازعلمای
عامل و وارسته بود ،موجب نهایت تاسف شد.
آیتالله مکارم شیرازی در این پیام افزوده است :اینجانب این ضایعه مولمه را به
جنابعالی و بستگان تعزیت و تسلیت گفته ،از درگاه خداوند متعال رحمت و مغفرت برای
آن عالم ربانی و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان خواهانم.
آیتاللهجوادیآملیدرگذشتآیتاللهحسینیکاشانیراتسلیتگفت
آیتالله عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید با صدور پیامی درگذشت آیتالله حاج
سیدمحمدحسینیکاشانیعضواسبقمجلسخبرگانرهبریراتسلیتگفت.
به گزارش روز سهشنبه مرکز خبر حوزه ،در این پیام آمده است :درگذشت جناب آیتالله
حاج سید محمد حسینی کاشانی( رحمة الله علیه) مایه تاسف شد ،این عالم بزرگوار که
فرزند عزیزش جهت حفظ نظام اسالمی شربت شهادت نوشید از اساتید برجسته حوزه
علمیه قم بود .آیتالله جوادی آملی در این پیام افزوده است :آیتالله حسینی کاشانی
سالیان متمادی به تعلیم و تهذیب شاگردان موفق اشتغال داشت .این مرج تقلید بیان
کردهاست :این سانحه سنگین را به جامعه روحانیت و عالقهمندان و بیت مکرم ایشان
تسلیت و علو درجه و رضوان الهی برای آن فقید سعید مسالت میشود.

وزیر ارشاد درگذشت آیت الله حسینی
کاشانی راتسلیتگفت

وزیر فرهنگ وارشاداسالمی با صدور پیامی درگذشت آیت الله حسینی کاشانی را
تسلیتگفت.
در متن پیام تسلیت سیدعباس صالحی آمده است:
جنابآقایسیدموسیحسینیکاشانی
خبردرگذشتپدربزرگوارتان،فقیهربانیابوالشهیدمرحومآیتاللهسیدمحمدحسینی
کاشانی در ایام مبارک ماه رمضان موجب تاسف و تاثر شد.فقدان این عالم واالمقام را ،که
از امام راحل و مراجع بزرگوار حوزه بهره وافر برد و سالیان سال در تربیت حوزویان کوشید
و در اخالق و فضیلت ممتاز بود ،به جنابعالی ،خانواده محترم و بیت شریف ایشان و نیز
شاگردان و عالقهمندان آن مرحوم صمیمانه تسلیت میگویم.از خداوند منان برای آن
فقید سعید رحمت واسعه و غفران الهی و برای جنابعالی و بازماندگان مکرم صبر و اجر
مسالتدارم».

سردار شاهچراغی درگذشت آیت الله
حسینیکاشانیراتسلیتگفت

به مناسبت رحلت حضرت آیتالله سیدمحمد حسینیکاشانی ،سردار شاهچراغی
پیامی صادر کرد.
در متن پیام تسلیت سردار شاهچراغی آمده است:
جنابآقایمهندسحسینیکاشانی
مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم
سالمعلیکم
با کمال تاسف و تاثر درگذشت ابوالشهید مرحوم مغفور آیت الله سیدمحمد حسینی
کاشانی را به جنابعالی و خانواده انقالبی و غیور و مجاهد آن فقید سعید تسلیت و تعزیت
عرض می نماییم .درود الهی بر روح آن پدر بزرگوار که عمر مبارک خویش را به عشق و
ارادتبهاهلبیتعلیهمالسالمسپرینمودوفرزندیمجاهدهمچونشهیدسیدمهدی
حسینی کاشانی را برای دفاع از اسالم عزیز و انقالب اسالمی تربیت و در این راه تقدیم
نمود .انشاالله روح آن فقید سعید قرین رحمت و مغفرت الهی گردیده و در بهشت رضوان
همراهفرزندشهیدشمیهمانخوانکرمحضرتاباعبداللهالحسینعلیهالسالمباشد.
فرمانده سپاهامام علیبن ابیطالب علیه السالم
سرتیپدومپاسدارسیدمحمدتقیشاهچراغی
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سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد:

رسیدگی قضایی به اقدامات مجرمانه داوطلبان انتخابات

دست از شعار دادن
برداریم

وزیر بهداشت ایران در نامهای خطاب به همتای
هندی خود نوشته است که « برای کمک به مهار کرونا
در هند آمادگی داریم ».تصور میکردیم که تفکر مدیریت جهان با رفتن احمدی
نژاد ،رفته است اما به نظر میرسد دکتر نمکی ،دست کمی از احمدی نژاد ندارد.
همین االن وضعیت کرونا در ایران قرمز است و طبق آخرین آمار ارائه شده از
سوی وزارت بهداشت طی  24ساعت 496 ،نفر جان خود را از دست دادهاند.
مردم از خود میپرسند بهتر نیست نمکی به جای کمک به هند ،فکری به حال
وضعیتقرمزخودمانکند.
طبقگفتهخودمسئوالنوزارتبهداشت،تختخالیدربسیاریازشهرهابرای
بستریشدنبیمارانوجودندارد،پسبهتراستاگرقراربهکمکاستاینکمک
راهی شهرهای ایران شود تا شاهد مرگ و میرهای کرونایی نباشیم.
نکته بعدی این است که حداقل در چندماه اخیر نمیتوانیم نمره قبولی به
وزارت بهداشت و ستادملی کرونا بدهیم .آنها وضعیت آبی بسیاری از شهرها را با
سهلانگاریوآستانگرفتنبهمردم،قرمزکردند.حاالهمیندوستانمیخواهند
یها ارائه بدهند؟
چه راهکاری به هند 
به آنها بگویند که رفت و آمد شبانه را ممنوع کنید اما سفر رفتن آزاد باشد یا مردم
میتوانندنفسبهنفسهم متروسوارشوند یادر اتوبوسهادر کنار یکدیگر ازدیدن
در و دیوار شهر لذت ببرند.
همه ما میدانیم که وزارت بهداشت سخت ترین روزهای یک وزارتخانه در طول
تاریخ ایران را تجربه میکند .میدانیم که کرونا دیو سرکشی است که با قطع یک
سر ،سه سر دیگر در میآورد اما اینگونه حرف زدن ،راه رفتن روی اعصاب مردم
است.
وزیر بهداشت به مثابه آن مردی است مردی که به دیگران توصیه میکرد با
همسران خود بسازید و با آنها مهربان باشید اما در خانه خودش هر روز جنگ بود و
دعوا یا به قول سعدی «:تو بر اوج فلک چه دانى چیست/که ندانى که در سرایت
کیست»
میدانید مثل چیست؟ بانکداری ما غرق در سود و بنگاه داری و نارضایتی مردم
است اما رییس بانک مرکزی در نامهای به بانکداران خارجی میگوید برای بهتر
شدن کار خود از سیستم بانکداری ما استفاده کنید!
نکته پایانی که باید خدمت وزیر بهداشت عرض کنم این است که اگر آمار ما به
پایینترین حد خود برسد و ما بتوانیم با سیستمی درست ،کرونا را مدیریت کنیم
اصال احتیاجی به نوشتن نامه نیست و خود کشورها برای فهمیدن روش و به کار
بردن آن ،پشت در ایران صف میکشیند.
برای یک بار هم که شده دست از شعار دادن برداریم و با عمل خود کیفیتمان
را به جهان نشان بدهیم.
مصطفیداننده*

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) :

بیانیه گام دوم انقالب برای نسل کنونی و
آیندهکشورتبیینشود

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با تاکید بر ارزشمند بودن بیانیه گام دوم انقالب
گفت :کسی غیر از رهبر معظم انقالب نمیتوانست اینچنین گذشته ،حال و
آینده نظام اسالمی را برای نسل کنونی بیان کند ،این بیانیه باید برای نسل کنونی
و آینده تبیین شود.
به گزارش عصر سهشنبه ایرنا ،آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در آیین
مجازی رونمایی از کتاب تبیین بیانیه گام دوم انقالب اسالمی که به همت مجمع
هماهنگی پیروان رهبری و موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم برگزار شد با بیان
اینکهکتابمذکورچندگاممهمرادرتبییناینبیانیهبرداشتهاستافزود:انقالب
ما یک انقالب ایدئولوژیک و فکری است و پیش از آنکه مساله مبارزه با طاغوت را
در راس علل انقالب قرار دهیم ،موضوع حکومت الله و حکومت صالحان مطرح
است .وی تصریح کرد :ما مدعی نیستیم که حکومتی که االن داریم مصداق کامل
همان وعده است ولی آن را مقدمه آن وعده میدانیم .رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار
یادآور شد :جوهره انقالب اسالمی در قرآن است ،مبارزه با طاغوت و استکبار و بی
عدالتی و فساد ،جز اسباب این انقالب بود ولی محوری که علت العلل این مباحث
است ،حکومت دین است .وی گفت :امام راحل هیچ سخنرانی و نوشتاری و
مالقاتی با هیچ گروهی نداشت اال اینکه از اسالم و حکومت اسالم و از خدا
میگفتند ،باید از آزادی و عدالت و امنیت و سبک زندگی سخن بگوییم که از متن
دین بر می آید .وی تصریح کرد :کسی منکر بی مدیریتی و اختالسها و مشکلها
نیست ولی آن مراکز اصلی که به دنبال تخطئه انقالب هستند و متاسفانه امروز در
برخی از مراکز فکری چه در حوزه و چه در غیر حوزه نیز مطرح می شود آن است
که این اندیشه را باطل کنند که دین نمی تواند حکومت کند و شما نیز می بینید در
فضای مجازی افرادی که خود را جزو سیاسیون و روشنفکران میبینند میگویند
که دین دارای یک جوهری است که نباید در کانون سیاست قرار گیرد زیرا با یک
اشتباه و چند مشکل ،دین ضربه می خورد.
رییسجمهوری:

خدماتفرهنگیوعلمی آیتاللهحسینی
کاشانیهموارهماندگارخواهدبود

رییسجمهوری با تسلیت رحلت آیت الله سید محمد حسینی کاشانی گفت:
خدمات فرهنگی و علمی ارزشمند آن مرحوم همواره ماندگار خواهد بود.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت
االسالم والمسلمین حسن روحانی طی پیامی نوشت :رحلت عالم محقق،
ابوالشهیدآیتاللهسیدمحمدحسینیکاشانیموجبتأثرفراوانشد.اینروحانی
وارسته که از شاگردان حضرت امام خمینی(ره) و از اساتید برجسته حوزه علمیه
قم بود ،تمام عمر پربرکت خود را ،وقف تبیین و ترویج مکتب اهل بیت(ع) ،تربیت
ً
شاگردان و دفاع از ارزشهای اسالمی کرد که یقینا خدمات فرهنگی و علمی
ارزشمند آن مرحوم همواره ماندگار خواهد بود .رییس جمهوری افزود :اینجانب
این ضایعه را به حوزههای علمیه ،شاگردان ،عالقهمندان و بیت شریف ایشان به
خصوص حجتاالسالم والمسلمین جناب آقای سیدمحمود علوی ،وزیر محترم
اطالعات تسلیت میگویم و از درگاه خداوند بزرگ برای آن مرحوم رحمت و رضوان
الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.
معاوناستاندارقم:

زمینهحضورهمهسالیقدرانتخابات
فراهمشود

معاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستانداریقمبااشارهبهاهمیتتالشبرای
تحققمشارکتباالدرانتخابات،گفت:الزمهچنینکاری،فراهمکردنزمینههای
حضور همه سالیق و جریانات سیاسی فعال در این عرصه سرنوشتساز است.
بیژن سلیمان پور در جلسه این ستاد ،افزود :مراحل مختلف انتخابات در استان
قم مطابق برنامه زمانبندی و به شکل دقیقی در حال انجام است.
وی برگزاری انتخاباتی باشکوه و پرشور را راهبرد مجریان انتخابات در استان
عنوان و تصریح کرد :برای تحقق این مهم ،فضای تعامل و همکاری خوبی بین
ستاد انتخابات ،هیات اجرایی و دیگر مجموعههای دستاندرکار انتخابات شکل
گرفته است .وی از فضای سالم و امن بهعنوان نقطه قوت انتخابات قم یاد کرد
و گفت :اعتماد و سالمت مطلق در همکاران استانداری و فرمانداری وجود
دارد و بر اساس وظیفه قانونی ،تعهد و بهعنوان امانتدار صدیق ،از رای مردم
صیانت خواهیم کرد.سلیمان پور با اشاره بهضرورت تالش برای ایجاد بسترهای
امیدآفرینی در جامعه ،از تشکیل کمیته رصد نارضایتیها در معاونت سیاسی
استانداری خبر داد و افزود :پایش و مدیریت دقیق پمپاژ خبری و اطالعات ایام
انتخابات بسیار مهم و ضروری است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت  :اقدامات داوطلبان
در بحث تبلیغات انتخاباتی اگر وصف مجرمانه داشته
باشد،رسیدگیقضاییخواهدشد.
غالمحسین اسماعیلی روز سه شنبه در نشست
خبری درباره اقدامات دستگاه قضایی کشور درباره
تبلیغات زودهنگام و مجرمانه داوطلبان انتخابات
افزود :توصیه میکنم داوطلبان انتخابات شوراهای
شهر و روستا ،مجلس خبرگان رهبری ،مجلس شورای
اسالمی و ریاست جمهوری بیش از پیش قانون و
قانونمداریرارعایتکنند.
وی گفت :قانون ایام مشخصی را برای تبلیغات
مشخص کرده و چارچوب و معیار مشخصی را برای
تبلیغات در نظر گرفته است و تبلیغات توام با توهین و
تشویشاذهانعمومیازهیچکسیپذیرفتهنیست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود :داوطلبان انتخابات و
هواداران آنها بدانند مردم ما فهیم هستند و کسانی
که از قانون (تبلیغات انتخاباتی) تخطی کنند با رای
منفی مردم مواجه خواهند شد و مردم قانون شکنان
رانمیپسندند.
وی با بیان اینکه هنوز بررسی و تایید صالحیت
داوطلبان به اتمام نرسیده است ،گفت :این اقدامات
بویژه در حوزه فضای مجازی به قوه قضاییه منعکس
میشود که در باب تایید صالحیت داوطلبان اثر گذار
است به ویژه که یکی از مراجع چهارگانه استعالم از
صالحیت داوطلبان دادگستری است بنابراین این
موارد در بررسی صالحیت داوطلبان اثرگذار است.
اسماعیلی گفت :به هر حال آنچه وصف مجرمانه
داشته باشد در شعب ویژه ،رصد و رسیدگی قضایی
خواهدشد.
بابک زنجانی از کشور خارج نشده است
وی درادامه به شایعات اعالم شده در مورد خروج
بابک زنجانی از کشور که از سوی برخی از مسئوالن
اشاره کرد و گفت :ادعای خروج بابک زنجانی از کشور
ً
مطلقا صحت ندارد ،اموال و داراییهای او در داخل
کشور به وزارت نفت تحویل داده شده است و تیم
بسیار قوی در حال تالش است تا اموال نامبرده در
خارج از کشور را ثبت و بررسی کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نظر آیت الله
رئیسی برای شرکت در انتخابات تغییری کرده است یا
ً
خیر افزود :پاسخ ما در ارتباط با این سوال قبال اعالم
ً
شده و همان پاسخ قبلی است و فعال اتفاق جدیدی
رخ نداده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با پرونده سقوط
هواپیمای اوکراینی گفت :با صدور کیفرخواست این
پرونده به دادگاه ارسال شده است ،در مسیر انجام
تحقیقات دادسرای نظامی با بکارگیری تیمهای
تخصصی در حوزههای مختلف و با بهرهگیری از
کارشناسانذیربطوبااستفادهازجعبهسیاههواپیما
که خوانش آن انجام شد ،دقیقترین و فنیترین
بررسیها انجام شده است در قالب قرار نهایی و صدور
کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وی ادامه داد :بخش قابل توجهی از این ادله و
مستندات در اختیار کشورهای ذینفع و اوکراین قرار
گرفته است و نحوه بررسیهای دقیق قضائی مورد
تأیید کشورهای دیگر که در جریان این پرونده بودند
قرار گرفته است .تمامی بررسیهای فنی قضائی
حکایت از غیرعمدی بودن این حادثه دارد و ادعاهایی
که مطرح میشود به هیچ عنوان قابل مستند نیست.
برخوردقضائیبانقضکنندگانقرنطینههای
کرونایی
اسماعیلی با اشاره به برخورد قضائی با نقض
کنندگان قرنطینه تاکید کرد :برخورد با متخلفان
قطعی است و حمایت ما از مصوبات ستاد ملی مقابله
با کرونا جدی است اما نوع برخورد متفاوت است،
تمامی موارد در دادگستری رسیدگی میشود و هیچ
مالحظهایهمازبابتاینکهفردمتخلفمسئولباشد
یا فرد عادی نداریم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره
تغییر کاربری زمینهای ملی گفت :افراد سودجو در
استانهای مختلف تخلفاتی در زمینه زمینخواری
انجام دادهاند و رسیدگی به زمینها در تمام کشور
وجود دارد ،اما در گیالن ،گلستان ،مازندران،

لواسانات ،چهارباغ ،هفت سنگان و رسیدگی در
ً
استانهای مختلف همچنان ادامه دارد و حتما با
تعدی به اراضی ملی در هر کجا که باشد ،مقابله
میکنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات
دستگاه قضا درباره افرادی که در فضای مجازی به
نفع نامزدهای احتمالی انتخابات اخباری را منتشر
میکنند گفت :توصیه میکنم که تمامی داوطلبان
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر ،مجلس
شورای اسالمی و خبرگان ،قانون را بیش از پیش
رعایت کنند ،قانون هم برای تبلیغات ایام مشخصی
را تعیین کرده است و تبلیغات نباید توأم با توهین و
تخریب نسبت به دیگران و تشویش اذهان عمومی
باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکه «چندی پیش دولت اعالم کرد که تمامی
شکایات علیه رسانهها را پس گرفته و شما در یکی
از نشستهای خبری اعالم کردید این نامه وصول
نشده است ،حاال بعد از گذشتن بیش از دو ماه از
آن جلسه بفرمائید این نامه وصول شده یا شکایت
دولت از رسانهها به قوت خود باقی است» ،اظهار
کرد :بعد از جلسه قبلی نامههای متعددی از نهاد
ریاست جمهوری در خصوص شکایت و گذشت از
برخی رسانهها واصل شده است و بر اساس اعالم نهاد
ریاست جمهوری در برخی از پرونده از شکایت علیه
رسانهها گذشت شده است.
وی افزود :البته اعالم گذشت صد در صدی هنوز
نشده است و نمونههایی از پروندههای اصحاب رسانه
و پروندههایی که هنوز اعالم گذشت نشده است در
دستگاهقضائیهمچنانموجوداست.

مرتضیمبلغ:

تعویقانتخاباتگزینهمناسبیبرایشرایطکرونایینیست

یک فعال سیاسی اصالحطلب ،گفت :بهعقیده من بهترین راه این است که تعداد
شعب اخذ رای بهاندازهای افزایش پیدا کند که از عدم تجمعی که منجر به مخاطرات
برای سالمت مردم باشد ،اطمینان حاصل شود.
مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصالحات  ،درباره مطرح شدن مساله
برگزاری جداگانه انتخابات یا تعویق در برگزاری انتخابات به دلیل اوج گیری شیوع
ویروس کرونا ،گفت :برخی از این پیشنهادها مستلزم داشتن قانون خاص و همینطور
مستلزم آمادگیهای بسیار گسترده است که تقریبا در این فاصله کوتاه غیرقابل انجام
است .اگر از مدتها قبل تمهیدات الزم انجام میشد که انتخابات در بیش از یک روز
برگزارشودبهاینمعناکههرکدامازانتخاباتهادریکروزجداگانهانجامشود،ممکن
بود این پیشنهادات عملی شود اما در شرایط فعلی به نظر من قابل انجام نیست.
وی ادامه داد :بهعقیده من بهترین راه این است که تعداد شعب اخذ رای بهاندازهای
افزایش پیدا کند که از عدم تجمعی که منجر به مخاطرات برای سالمت مردم باشد،
اطمینان حاصل شود .در حال حاضر این تنها راهی است که باید انجام شود و
همینطور اگر از قبل چارهاندیشی میشد که نشد یک راه دیگر هم بود و آن اینکه
تعداد قابل توجهی از مردم محل رایدادنشان مشخص میشد که به نوعی بشود
حجم مراجعه و تجمع مردم در زمان رای دادن را مدیریت کرد که این هم نشد.
فعال سیاسی اصالحطلب در گفتوگو با ایلنا افزود :به نظر من از طریق تبلیغات
سازنده و گسترده میشود مردم را هدایت کرد که در شعبه های نزدیک به محل

سکونت خودشان رای بدهند تا شاید بتوان اینگونه مراجعه به صندوقها را مدیریت و
از ازدحام جمعیت جلوگیری کرد.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با انتقاد از نحوه تبلیغات صداوسیما ،گفت:
نکته دیگر تبلیغات عجیبی است که صداوسیما روی بعضی از شعبههای رای ایجاد
میکند و برای نشان دادن حضور پرشکوه مردم روی بعضی شعبههای خاص تمرکز
میکند و این باعث میشود که مردم هم به سمت آن حوزههای اخذ رای هدایت
شوند ،این روش برای شرایط کنونی شیوع کرونا خطرناک است و نباید چنین باشد و
باید با روشهای دیگری برای نمایش پرشوری بودن انتخابات برگزینند.
وی افزود :البته مساله پرشور شدن انتخابات نیازمند اقدامات اساسی است که
مسئولین باید انجام دهند تا مردم احساس کنند که رای شان موثر است و انگیزه
پیدا کنند که مشارکت کنند؛ نه اینکه تندروها با اهانت به مردم و خطاب اینکه شما
اشتباه انتخاب کردید باعث بیاحترامی به رای و انتخاب مردم شوند ،چنین اقداماتی
مخاطراتمتنوعیبرای انتخاباتومساله مشارکتدارد.
معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصالحات درخصوص تعویق انتخابات ،اظهار
داشت :در شرایطی هستیم که هیچ تضمینی برای فروکش کردن موج شیوع کرونا
وجود ندارد .اگر یقین وجود داشت که مثال دو هفته بعد کرونا فروکش میکند ،میشد
چنین پیشنهادی ارائه کرد اما وقتی چنین نیست و هر چند وقت یکبار موج جدید یا
نوع جدیدی از این ویروس پدیدار میشود ،تعویق انتخابات راهکار مناسبی نیست.

درجلسهبررسیراهکارهایبهبودوضعیتبازار سرمایه:

قالیباف بر حمایت اثربخش از بازار سرمایه تاکید کرد

رییس مجلس شورای اسالمی بر ضرورت اقدام
فوری برای بیمه سهام سهامداران خرد ،اصالحات
ساختاری سازمان بورس و اصالح قانون اوراق بهادار
و الزام پرداخت یک درصد منابع صندوق توسعه ملی
تاکیدکرد.
به گزارش روز سهشنبه خانه ملت ،جلسه بررسی
راهکارهای بهبود وضعیت بازار سرمایه با حضور
محمدباقر قالیباف رییس مجلس ،محمدرضا
پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و
محسن علیزاده نماینده مجلس در شورای عالی
بورس ،عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی،
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و محمد علی دهقان
دهنوی رییس سازمان بورس برگزار شد.
رییس مجلس شورای اسالمی در این نشست،
ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فعلی بازار سرمایه تاکید
کرد :پیشنهادات مطرح شده برای رونق بازار سرمایه

کافی نیست و باید تقویت شود.
وی با بیان اینکه هرگونه پیشنهادی باید هم راستا با
هدف بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و رونق این بازار و
حمایت از سرمایهگذاری بلندمدت باشد ،گفت :باید
تنظیمگری حرفهای و سیاستگذاری صحیح منجر به
سرمایهگذاری بلندمدت در این بازار شود و الزم است
اقدامات فوری هم مانند بیمه سهام سهامداران خرد و
الزام پرداخت یک درصد منابع صندوق توسعه ملی و
واقعی کردن نرخ تسعیر ارز بانکها اجرایی شود.
رییس مجلس شورای اسالمی افزود در این راستا
باید اقدامات موازی مانند مالیات بر عایدی سرمایه،
حذف قیمتگذاری دستوری و مسدود کردن
درگاههای پرداخت صرافیهای غیرمجاز فروش
رمز ارز باید در مجلس و دولت و دستگاه قضایی در
دستور کار قرار گیرد .قالیباف همچنین بر ضرورت
اصالحات ساختاری سازمان بورس و اصالح قانون

اوراق بهادار تاکید کرد .در ابتدای جلسه وزیر امور
اقتصادی و دارایی و رییس سازمان بورس پیشنهادات
ستاد اقتصادی دولت در خصوص اصالح بازار
سرمایه را مطرح کردند و رییس کل بانک مرکزی
هم تصمیمات این بانک در جهت رونق بازار سرمایه
را تشریح کرد .رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با
تاکید بر ضرورت اصالحات فوری و میانمدت در این
بازار تاکید کرد :تصمیمات فنی و کارشناسی را خود
شورای عالی بورس میتواند راسا اعمال کند و تأخیر
دراجرایاینتصمیماتپذیرفتهنیست.
محمدرضا پورابراهیمی همچنین از هرگونه
قیمتگذاری دستوری به عنوان عامل مخل رقابت
در اقتصاد یاد کرد و اینگونه تصمیمات را برای بازار
سرمایه مضر دانست و در ادامه اصالحات کارشناسی
کمیسیوناقتصادمجلسبرپیشنهاداتوزیراقتصاد
را تشریح کرد.

قاسممحبعلیتحلیلگرمسایلبینالملل:

مانع پدیده جدیدی شویم که منافع ملی را بازیچه مطامع جناحی میکنند

قاسممحبعلیتحلیلگرمسایلبینالملل،انتشارفایلصوتیمصاحب همحمدجواد
ظریف که قرار نبوده منتشر شود را تالشی در راستای سیاهنمایی دیپلماسی کشور
دانست و تاکید کرد ،باید از تکرار این نوع رفتارها جلوگیری شود.
انتشار فایل صوتی تقطیع شدهاز مصاحبه مفصل ظریف در رسانه معاند "ایران
اینترنشنال" در حالی با سوءاستفاده برخی طیفها در داخل و دشمنان در خارج
همراه شده که قرار نبوده اصل گفتوگو منتشر شود و هدف از این اقدام ،ثبت تاریخ
شفاهی تحوالت هر دستگاه به روایت باالترین مقام آن بوده تا از تجربهها و تحوالت رخ
داده ،برای پیشبرد منافع آتی کشور استفاده شود.
این مصاحبه ذیل پروژهای با عنوان «آنسوی دولت» در راستای تهیه تاریخشفاهی
دولت آقای روحانی و زیر نظر مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری ضبط
شده و قرار بر انتشار آن نبوده و در بخشهای مختلفی از آن آقای ظریف تاکید میکند
«نباید علنی و منتشر شود» و یا «من اینها را به شرط عدم انتشار میگویم».
قاسم محبعلی مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه درباره مباحث منتشر
شده از مصاحبه ظریف به ایرناپالس گفت :واقعیت چیزی جز این نیست که
اختالفنظردرهرساختارمدیریتیواجراییامریطبیعیوغیرقابلاجتناباست.

اما حتما باید این را در نظر گرفت ،مسالهای که در فایل صوتی آقای ظریف مطرح
شده ،تفاوت دیدگاه درباره ساختار سیستم است؛ یعنی در تصمیمگیری در سیاست
خارجی ،فقط دولت و وزارتخارجه دخیل نیستند.
وی با تاکید بر اینکه باید جلوی تکرار چنین مسایلی که با هدف ضربه به منافع ملی
صورت میگیرد ،گرفته شود ،افزود :منتشرکنندگان فایل سخنان وزیر امور خارجه به
دنبال هزینهتراشی در سیاست خارجی و ضربه به منافع ملی هستند.
دیپلمات پیشین همچنین به سوءاستفاد ه برخی گروهها در داخل کشور از این
مصاحبه اشاره و خاطرنشان کرد :متاسفانه شاهد پدیدهای هستیم که برخی به
راحتی منافع ملی را بازیچه مصالح سیاسی و جناحی میکنند که نتیجه ناخوشایند
چنینحالتیبههیچوجهقابلکتماننیست.بههمیندلیلتصمیمگیراننظامباید
برایخنثیکردناینگونهتحرکاتچارهاندیشیکنندتاآرامشعمومیواهدافملی
به واسطه تمامیت و زیادهخواهی گروهی تندرو تحت تاثیر قرار نگیرد.
وی ادامه داد :همه با هر سلیقه و نگاهی که از آن پیروی میکنند ،این اصل مهم را
باید در نظر داشته باشند که تحت هر شرایطی منافع ملی نسبت به مصالح اشخاص،
گروهها و جریانهای سیاسی اعم از راست و چپ در اولویت قرار دارد.

هشداراکرمیبهسوءاستفادهکنندگانازمصاحبهظریف:

بخواهید از از آب گلآلود ماهی بگیرند،
مردممتوجهخواهندشد

سیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز گفت :مشاهده میشود برخی تالش
دارند ب ه بهانه این فایل صوتی خط تخریب را دنبال کنند؛ این رفتارها در حالی است که
هم جایگاه شهید سلیمانی برای همه معلوم است و هم خدمات آقای ظریف برای نظام
و مردم عیان است .سیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز گفت :متاسفانه برخی
گروههای سیاسی تالش خود را به کار گرفتهاند تا به نوعی از مصاحبه (تقطیعشده)
ظریف بهرهبرداری جناحی کنند .الزم میدانم به همه توصیه کنم که هیچ چیزی
مهمتر و با ارزشتر از منافع ملی نیست؛ اگر کسانی بخواهند از آب گلآلود ماهی
بگیرند ،مردم حتما متوجه خواهند شد .انتشار فایل صوتی تقطیع شد ه از مصاحبه
مفصل ظریف در رسانه معاند «ایران اینترنشنال» سبب شده تا درکنار سوءاستفاده
بدخواهان نظام ،برخی گروهها در داخل با نادیده گرفتن شرایط مهم کشور ،به دنبال
بهرهبرداری جناحی باشند؛ آنهم در شرایطی که این روزها سیاست خارجی و داخلی
کشور ،روزهایی مهم و حساسی را تجربه میکند .سیدرضا اکرمی در همین زمینه
حل اختالفنظرها در فضایی منطقی ،گفت :ما باید چند
با تاکید بر حفظ آرامش و ِ
نکته را در کشور تحمل کنیم و با آنها کنار بیاییم .نخست آنکه «اختالفنظر»ها امری
قرآنی ،دینی و طبیعی است و خدا به انسانها گفته است ،شما را گوناگون آفریدهام و
شما با هم اختالف دارید .پس ما باید این را در مسایل سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و
حتی اعتقادی بپذیریم و بدانیم که اختالف اجتنابناپذیر است .وی افزود :نکته مهم
دیگر اینکه ،وقتی مسالهای پیش میآید و گره در کار میافتد ،باید بنشینیم با همدیگر
حرف بزنیم و بحث کنیم و در فضایی منطقی و دور از هر تنش ،اختالفها را به حداقل
برسانیم .در غیر این صورت نمیتوانیم مسایل را حل کنیم .نماینده ادوار مجلس با
تاکید بر اینکه نباید فایل مصاحبه ظریف در اختیار بیگانگان قرار میگرفت ،ادامه داد:
باید با عامالن این قضیه به طور جدی برخورد شود .باید مشخص شود چه کسانی علیه
منافع ملی اقدام کرده و این فایل را در اختیار کسانی قرار دادهاند که دشمنی آنها با
نظام و مردم به اثبات رسیده است .وی گفت :مشاهده میشود برخی تالش دارند به
بهانه این فایل صوتی خط تخریب را دنبال کنند؛ این رفتارها در حالی است که هم
جایگاه شهید سلیمانی برای همه معلوم است و هم خدمات آقای ظریف برای نظام و
مانع حرکتهای تفرقهانگیز شد و اجازه ندهیم دشمن
مردم عیان؛ به همین دلیل باید ِ
از این فرصت برای سیاهنمایی و مانعتراشی بهره ببرد .این عضو جامعه روحانیت مبارز
گفت :وقتی با چنین شرایطی مواجه میشویم ،باید از همه ظرفیتها استفاده کنیم؛
درکناراینکهبرنامههایکشوررابهشکلمنطقیاجرامیکنیم،بهمعاندانوبدخواهان
هماجازهکوچکترینکارشکنیندهیم.
رییسجمهوری:

سیاستهایمناسببرایجذبنخبگان
خارج از کشور تدوین شود

رییس جمهوری بر لزوم تدوین و اجرای سیاستهای مناسب برای جذب هر چه
بیشتر و مانعزدایی در راه بازگشت نخبگان و صاحبان دانش و سرمایه به داخل کشور
تأکیدکرد.
به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم
والمسلمین حسن روحانی عصر سه شنبه در جلسه شورایعالی انقالب فرهنگی،
نخبگان و افراد تحصیل کرده مقیم خارج را سرمایهای مفید و بزرگ برای کشور خواند و
بر لزوم تدوین و اجرای سیاستهای مناسب برای جذب هر چه بیشتر و مانعزدایی در
راه بازگشت نخبگان و صاحبان دانش و سرمایه به داخل کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به غیرواقعی و مبالغهآمیز بودن آمار مطرحشده در رسانهها در زمینه
مهاجرت نخبگان و تحصیلکردگان به خارج از کشور بر لزوم روشنگری و ارائه آمارهای
حقیقی در این زمینه تأکید کرد و گفت :دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی باید
در امر شناخت و تدوین روشها و سیاستهای تشویقی و جذبکننده نخبگان و
تحصیلکردگان ایرانی خارج از کشور تالش کند .در جلسه امروز شورای عالی انقالب
فرهنگی ،رئیس بنیاد نخبگان گزارشی از مهاجرت نخبگان و اجراییسازی سند
راهبردی نخبگان کشور ارائه کرد .بر اساس این گزارش ۶۳ ،درصد این سند مسیر
اجرایی سازی را طی کرده است .در این جلسه ،همچنین موضوع بازگشت نخبگان
ایرانی خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس ،مسیر بازگشت ایرانیان
نخبه از ۲۰دانشگاه برتر جهان ،شیب تندی در ۲سال اخیر پیدا کرده و در سال گذشته
 ۲هزار و  ۲۵۰نخبه ایرانی به کشور بازگشتهاند که  ۴۰۰نفر از آنان جذب هیأت علمی
دانشگاهها شده و ۲۳۰نفر در شرکتهای دانشبنیان فعالیت میکنند.
جهانگیری:

دلسوزان ملت به فکر ایران و حل
مشکالتمردمباشند

معاون اول رییسجمهوری گفت :باید فریاد و صدای ما ،فریاد و صدای رسیدگی به
مسائل مردم و حرف و سخن دلسوزی برای مردم باشد تا کشور از بحرانهای ساختگی
که دشمنان علیه ملت طراحی کرده اند ،عبور کند.
اسحاق جهانگیری روز سه شنبه در آیین افتتاح مراکز اورژانس کشور با اشاره به اینکه
جمهوری اسالمی ایران در منطقه پرالتهاب خاورمیانه قرار گرفته است که در هر نقطه از
آن دود و صدای گلوله بلند می شود ،خاطرنشان کرد :در کشوری آرام و امن قرار داریم
که گاهی موج های مختلفی بلند می شود تا آرامش کشور را بر هم بزند .مردم با توجه به
مشکالت و گرفتاری ناشی از تحریم های اقتصادی آمریکا و شیوع بیماری کرونا بهطور
طبیعی این انتظار را از نخبگان ،دلسوزان و صاحبنظران دارند که به حل مسائل کشور
کمک کنند .وی تأکید کرد :می توانیم با همدلی ،هماهنگی و مهربانی از موج های
مختلف عبور کنیم و نباید اجازه دهیم بحران هایی که دشمنان ملت طراحی می کنند
کشور را وارد بحران های جدید کند.
معاون اول رییس جمهوری گفت :دلسوزان ملت به فکر ایران و حل مشکالت مردم
باشند .می توانیم با اتکا به ظرفیت باالی موجود در کشور ،مشکالت را در داخل حل
کنیم و اجازه ندهیم که دشمنان ،مردم را مأیوس کنند.
دادسرای عمومی و انقالب تهران اعالم کرد:

تشکیلپروندهقضاییدرپیانتشار
فایل صوتی از ظریف

پیرو انتشار فایل صوتی طبقه بندی شده وزیر امور خارجه در شبکههای رسانهای
معاند خارج از کشور ،دادسرای عمومی و انقالب تهران از تشکیل پرونده قضایی در
این زمینه خبر داد.
به گزارش ایرنا بنابر اطالعیه دادسرای عمومی و انقالب تهران ،در پی انتشار فایل
صوتی طبقه بندی شده از وزیر امور خارجه از حیث جنبه عمومی جرم با دستور
دادستان تهران ،پرونده قضایی در دادسرای امنیت تهران تشکیل گردیده است .این
اطالعیه میافزاید اتهام اصلی مطرح در این پرونده انتشار و قرار دادن اطالعات طبقه
بندی شده کشور در اختیار افراد فاقد صالحیت می باشد که حسب مورد طبق ماده
 ۵۰۱قانون مجازات اسالمی و قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری،
مباشرانومعاونانایناعمالتحتتعقیبکیفریقرارمیگیرندو برخوردقاطعصورت
خواهد گرفت .بنابر اطالعیه فوق ،جهت شناسایی عوامل ارتکاب جرم و نحوه وقوع
آن و نیز تعیین سطح طبقه بندی اطالعات افشا شده ،ضمن استعالم از دستگاههای
مسئول ،دستورات الزم به دستگاههای اطالعاتی و امنیتی ،صادرشده است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی :

دوگانهای در اجرای سیاستهای قطعی
نظام وجود ندارد

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت :دوگانهای در اجرای سیاستهای
قطعی نظام که منبعث از اصول قطعی انقالب اسالمی است ،وجود ندارد.
علی شمخانی در واکنش به فایل صوتی منتشر شده آقای ظریف وزیر امور خارجه،
درصفحهشخصیخوددرفضایمجازینوشت”:سیاستهایقطعینظامدرمیدان
و دیپلماسی حاصل گفتگوهای اقناعی و پنهان از نگاه زهر آلود نامحرمان و دشمنان
بودهوهست .دوگانهایدر اجرایبدون تنازل اینسیاستها که منبعث از اصولقطعی
انقالب اسالمی است وجود ندارد“.
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سیگار کشیدن در روزهای کرونایی؛

سیگار و کرونا؛ آنچه باید بدانید

سیگاریها پنج برابر بیشتر از بقیه دچار آنفلوانزا میشوند و دو برابر بیشتر از بقیه
به پنومونی مبتال میشوند .بنابراین عجیب نیست که سیگار کشیدن با افزایش
شدت بیماری کرونا یا کووید – ،19نیاز به بستری شدن در ICUو مرگ ناشی از این
ویروس نیز ارتباط داشته باشد.
سیگار کشیدن یک ریسک فاکتور معروف برای بیماریهای جدی و مرگ و میر
ناشی از خیلی از عوارض ریوی است .همچنین سیگار کشیدن یک ریسک فاکتور
قابل توجه برای عفونتهای ویروسی و باکتریایی سیستم تنفسی است؛ در واقع
سیگاریها پنج برابر بیشتر از بقیه دچار آنفلوانزا میشوند و دو برابر بیشتر از بقیه
به پنومونی مبتال میشوند .بنابراین عجیب نیست که سیگار کشیدن با افزایش
شدت بیماری کرونا یا کووید – ،19نیاز به بستری شدن در ICUو مرگ ناشی از این
ویروس نیز ارتباط داشته باشد.
سیگار کشیدن و خطر کووید –19
مطالعهای که روی تمام مبتالیان به کووید – 19که در کلینیکی در اوهایو و فلوریدا
تحت درمان بودند (همهی آنها بستری نشده بودند) انجام شد نشان داد 84.4
درصد از بیماران غیر سیگاری 2.4،درصد در حال حاضر سیگاری و 12.8درصد
ً
نیز قبال سیگاری بودهاند .به گفتهی سرپرستهای این مطالعه ،اطالعاتی که
دربارهی وضعیت سیگار کشیدن افراد ثبت میشود همیشه هم درست نیست ،اما
ً
حتی با وجود همین اطالعاتی که زیر سؤال است ،یک ارتباط کامال واضح است:
افرادی که در حال حاضر سیگار میکشیدند و یا قبال سیگاریهای سنگینی
بودند ( 30بسته سیگار در سال یا بیشتر) در مقایسه با افرادی که هرگز سیگار نمی
کشیدند  2.25برابر بیشتر احتمال نیاز به بستری شدن در بیمارستان به دلیل
کووید  19را داشتند و  1.89برابر بیشتر در معرض مرگ بر اثر بیماری بودند.
ً
مطالعهی نسبتا بزرگ دیگری در انگلیس نیز انجام شد که به تأثیر سیگار کشیدن
بر ریسک کووید –  19پرداخت .این مطالعه دریافت سیگار کشیدن ،احتمال
بیماری عالمتدار کووید –  19را که با تب و سرفه و تنگی نفس شناخته میشود
افزایش میدهد .سرپرستهای این مطالعه میگویند سیگار کشیدن میتواند

چند رژیم غذایی خوب برای پیشگیری از ابتال به آلزایمر
آلزایمر بیماری زجردهنده ای است .هم برای فرد و
هم برای اطرافیانش .این بیماری نرودژنراتیو در نتیجه
واکنشهایمتقابلوپیچیدهچندینمکانیسمبروزمیکند
که تا به امروز به طور کامل شناسایی و درک نشدهاند .یادتان
باشد این بیماری یک بیماری مزمن و تا به امروز غیرقابل
درمان بوده است .در نتیجه بهترین راه تالش برای مقابله و
پیشگیری از ابتال یا به تأخیر انداختن آن است.
ارزش زندگی به خاطرات است و امید به آینده .تصورش را
بکنید خاطرهای در ذهن نمانده و ندانی که آینده چیست
که بخواهی به آن امید ببندی! آلزایمر بیماری زجردهنده
ای است .هم برای فرد و هم برای اطرافیانش .این بیماری
نرودژنراتیو در نتیجه واکنشهای متقابل و پیچیده چندین
مکانیسم بروز میکند که تا به امروز به طور کامل شناسایی
و درک نشدهاند .یادتان باشد این بیماری یک بیماری مزمن
و تا به امروز غیرقابل درمان بوده است .در نتیجه بهترین راه
تالش برای مقابله و پیشگیری از ابتال یا به تأخیر انداختن
آن است .برای این کار الزم است که تغییراتی در عادتهای
زندگیتان ایجاد کنیدو البته به ژنتیکتان نیز دقت کنید.
نگاهیاجمالیبهآلزایمر
بیماری آلزایمر رایجترین زوال عقل در سالمندان بوده و از
هر  4فرد یک فرد باالی  85سال را درگیر میکند .عوامل
متعددی در ابتال به این بیماری تأثیر دارند که از جمله آن
میتوان به سن و سال ،محیط زیست ،سطح آموزش جامعه
و عوامل ژنتیکی اشاره کرد .عالوه براین عادتهای غذایی
نادرست نیز زمینه را برای آسیبهای مغزی مهیا میکنند.
عوامل افزایش دهنده خطر ابتال به آلزایمر
با وجود اینکه منشأ این بیماری همچنان ناشناخته است،
امامتخصصانبراینعقیدههستندکهاسترساکسیداتیو،
اختالل در عملکرد میتوکندری و التهاب جزو عوامل اصلی
این بیماری است .دقیقتر اینکه ،افزایش رادیکالهای آزاد
در بدن عاملی است که به  ،DNAلیپیدها و پروتئینها
آسیب میزند و به این ترتیب زمینه را برای ابتال به آلزایمر
آماده میکند .باید بدانید که مشکالتی مانند چاقی مفرط،

احتمال ابتال به کووید –  19را افزایش دهد و دلیل آن هم حرکات مکرر دست به
سمت دهان است که در هنگام سیگار کشیدن انجام میشود.
تحقیق دیگری نیز نشان داد ریسک پیشرفت این بیماری در افرادی که در حال
ً
حاضر سیگاریاند یا قبال سیگار میکشیدهاند در مقایسه با غیر سیگاریهای
بیشتر است .وقتی بیماری کووید – 19در این بیماران بدتر شده بود ،سیگاریهای
حاضر در مطالعه دچار عوارض حادتر و خطرناکتری شده بودند.
سیگار کشیدن چگونه روی شما اثر میگذارد
دود سیگار حاوی سموم زیادی است که میتوانند منجر به بیماریهایی مانند
سرطان ریه و بیماری مزمن انسدادی ریه شوند .وقتی دود سیگار استنشاق
میشود میتواند به بافت ریه آسیب دائمی وارد کرده و تعادل میان اکسیژن و کربن
دیاکسید موجود در خون را به طرز خطرناکی به هم بزند .دود سیگار ،کارآمدی
فیبرهای ریز و بافتهای ظریف موجود در راههای هوایی که آالیندهها را فیلتر
میکنند کاهش داده و سیستم ایمنی را ضعیف میکند .بنابراین افراد سیگاری
مستعد انواع و اقسام عوارض تنفسی خواهند شد.
خود عمل سیگار کشیدن به تنهایی ،بیرون دادن دود ،برداشتن ماسک برای
کشیدن سیگار و استفاده از وسایل مشترک مربوط به سیگار کشیدن ،میتواند
خطر انتشار کووید – 19را هم در سیگاریها و هم در غیرسیگاریها افزایش دهد.
عوارض سیگار کشیدن و کووید – 19
سیگارکشیدنبرتمامسیستمهایبدناثرمیگذارد؛ازکاهشعملکردسیستم
ایمنی گرفته تا کاهش ظرفیت ریه و سرطان ریه .دود سیگار ،ریسک فاکتوری برای
خیلی از بیماریهاست از جمله بیماری قلبی ،سکته مغزی ،سرطان ریه و بیماری
مزمن انسدادی ریه.
ً
ضمنا سیگار کشیدن ،احتمال تشکیل لخته خون را افزایش میدهد .ویروس
جدید کرونا حتی میتواند آسیب بیشتری به بدن بزند زیرا این ویروس ،بدنتان را پرُ
ازسلولهایالتهابیمیکندکهخونتانراغلیظمیکنند.
کووید –  19به آنزیم مبدل آنژیوتنسین  2که پروتئینی موجود در مخاط ریه است

تغذیهعلیهفراموشی!

فشارخون باال ،مقاومت سلولهای بدن نسبت به انسولین و
بیماری دیابت نیز جزو آسیبهایی هستند که بدن را در برابر
اینبیماریآسیبپذیرترمیکنند.
تغذیهوبیماریآلزایمر
ً
اخیرا محققان به این نتیجه رسیدهاند که برخی مواد
یزا را در ابتال و رشد آلزایمر
مغذی اثرات برخی عوامل بیمار 
از بین میبرند .بهویژه اینکه نقش امگا 3ها ،ویتامینهایE
و  Bو همچنین «کولین» و «اوریدین» در پیشگیری و درمان
بیماری آلزایمر به اثبات رسیده است .رژیمهای غذایی
حاوی این مواد غذایی نیز میتوانند تأثیر مؤثری در مقابله
با این بیماری داشته باشند .در ادامه به این رژیمها و مواد
مغذی اشاره میشود:
رژیمغذاییمدیترانهای
در محافل علمی ،از رژیم مدیترانهای به عنوان یک
روش درمانی بالقوه و محافظ سلولهای عصبی یاد
میشود .ویژگی این رژیم غذایی مصرف باالی سبزیجات،
میوهها ،غالت کامل و اسیدهای چرب گیاهی است .رژیم
مدیترانهای یک مدل تغذیهای مؤثر است چون سرشار از
اسیدهای چرب اشباع نشده مونو بهویژه روغن زیتون،
اسیدهای چرب اشباع نشده پلی موجود در ماهیها
میباشد.عالوهبراینازدیگرویژگیهایمثالزدنیاینرژیم
میتوانبهوجودانواعآنتیاکسیدانهامانندآنتوسیانینها،
کاتچینها ،فالوونوئیدها ،ایندولها و لوتئین و همچنین
ویتامینهای A، Bکمپلکس D،و Eاشاره کرد .مواد معدنی
مفیدیمانندکلسیم،منیزیموپتاسیموهمچنینید،سدیم
و سلنیوم نیز جزو مواد معدنی بسیار مفیدی هستند که به
میزان زیاد در این رژیم وجود دارند.
محققان مطالعات بالینی متعددی در خصوص تأثیر این
رژیم بر زوال عقل و بیماری آلزایمر انجام دادهاند .پژوهشی
که روی یک گروه از داوطلبهای آمریکایی انجام شده و
نتایج آن در  Archives of Neurologyبه چاپ رسیده است
نشان میدهد افرادی که این رژیم را بیشتر رعایت کردهاند
خطر ابتال به بیماری آلزایمر در آنها کمتر شده است.
عالوه براین ،محققان مشاهده کردهاند که این نوع رژیم

حملهور میشود .این پروتئین در سیگاریها بیشتر است و این نیز میتواند ارتباط
دیگری بین سیگاری بودن و ابتالی شدیدتر به کووید –  19شود.
پاسخ به سؤاالتی که زیاد پرسیده میشوند:
آیا کووید – 19میتواند با دود دستدوم سیگار منتقل شود؟
احتمالش وجود دارد .ویروس جدید کرونا در بیشتر موارد از طریق ذرات ریز
تنفسی منتقل میشود اما ممکن است از طریق هوا نیز انتقال پیدا کند .مواردی
ُ
از انتقال این ویروس در گروههای کر ثبت شده است که نشان میدهد ویروس
کرونا میتواند از راه هوا و از طریق بازدم منتقل شود .در صورتی که فرد سیگاری
به ویروس مبتال باشد ،عمل سیگار کشیدن و بیرون دادن دود سیگار میتواند
اطرافیان را در معرض ابتال به ویروس قرار دهد.
آیا سیگار کشیدن عاملی برای ابتال به مورد شدیدتری از کووید – 19است؟
بله .تحقیق جدید نشان میدهد احتمال نیاز به بستری شدن در بیمارستان و
ً
شدنسیگاریهابیشترازغیرسیگاریهابودهاست.ضمنا
دچارکووید– 19شدید ِ
سیگاریها بیشتر ممکن است دچار عوارضی مانند سرطان ریه و بیماری مزمن
انسدادی ریه شوند که ریسک ابتال به مورد شدید کووید –  19را افزایش میدهد.
آیا برای ترک سیگار دیر شده است؟
هرگز برای ترک سیگار دیر نیست و از هر زمانی شروع کنید به نفع شماست.
چگونه از ویروس کرونا در امان بمانیم؟
به طور کلی میتوانید کارهایی بکنید که احتمال ابتال به کووید –  19را کاهش
دهید از جمله :رعایت بهداشت فردی ،شستن دستها ،ماسک زدن در محیط
بیرون و حفظ فاصله اجتماعی از دیگران .اگر سیگار میکشید میتوانید برای
کاهش احتمال ابتال به کرونا اقداماتی انجام دهید:
ً
 .قبل از لمس سیگار و قرار دادن آن در دهان حتما دستهایتان را با آب و صابون
بشوییدیاضدعفونیکنید.
.وقتیسیگارمیکشیدبهسطوحدیگردستنزنیدتادستهایتانآلودهنشوند.
 .سعی کنید فقط زمانی که در خانه هستید سیگار بکشید تا احتمال ابتال به
ویروس کرونا را کمتر کنید.
 .از وسایل مشترک مانند فندک استفاده نکنید.
بهتر است به ترک سیگار فکر کنید و هر چه زودتر برای این کار اقدام نمایید.
فایدهی ترک سیگار را در سالهای بعدی زندگیتان خواهید دید .ترک سیگار به
ریهها و قلبتان کمک میکند بهتر کار کنند و این اتفاق از همان زمانی که سیگار
کشیدنرامتوقفمیکنیدشروعمیشود.
.درعرضبیستدقیقهبعدازترکسیگار،ضربانقلبتانآرامشدهوفشارخونتان
پایینمیآید.
 .در عرض دوازده ساعت بعد از ترک سیگار ،سطح کربن دیاکسید در خونتان
افت کرده و به حد نرمال میرسد.
 .در عرض دو تا دوازده هفته بعد از ترک سیگار ،جریان خونتان بهتر شده و
عملکردریههایتانبهبودمییابد.
 .بعد از یک تا دوازده ماه بعد از ترک سیگار ،سرفه و تنگی نفستان کاهش خواهد
یافت.
ً
ترک سیگار کمک میکند اطرافیانتان نیز سالم بمانند ،خصوصا بچهها ،چون
دیگر در معرض دود دستدوم سیگار قرار نمیگیرند.
در پایان
سیگار اولین علت مرگهای قابل پیشگیری در ایاالت متحده است .سیگار نه
تنها ریسک ابتال به بیماری قلبی ،ریوی و سرطان را افزایش میدهد بلکه میتواند
ً
ریسک ابتال به موارد شدیدتر کووید –  19را نیز باال ببرد و احتماال نیاز به بستری
شدن در بیمارستان خواهید داشت و حتی احتمال اینکه جان خود را از دست
بدهید هم بیشتر است .پروتکلهای بهداشتی را برای پیشگیری از انتقال و ابتالی
ویروس کرونا رعایت کنید و تصمیم بگیرید از همین امروز سیگار را ترک کنید تا
نه تنها احتمال ابتال به کرونا را کاهش دهید بلکه وضعیت سالمتیتان را نیز ارتقا
بدهید.

غذایی میتواند از حجم زیادی از سلولهای خاکستری مغز
حفاظتکند.همچنینثابتشدهاستکهرژیممدیترانهای
باعث تجمع کمترین میزان پپتید آمیلوئید شده است .این
ترکیباتباعثافزایشخطرابتالبهآلزایمرمیشوند.
رژیم دش  DASHو مواد مغذی برای پیشگیری از
ابتالبهآلزایمر
رژیم دش  DASHیک سبک رژیم غذایی است که توسط
انستیتوی ملی قلب ،ریه و خون ایاالت متحده آمریکا
طراحی شده است .ویژگی این رژیم غذایی به دلیل دارا
بودن مواد مغذی است که فشارخون را پایین میآورند و از
بروز عوامل ایجادکننده بیماریهای قلبی عروقی که نقش
مهمینیزدربروزبیماریزوالعقلوآلزایمردارندپیشگیری
میکنند .نتایج پژوهشی که در مجله Neurology par
 Tangney et alبه چاپ رسیده است نشان میدهد که
رعایت کردن این رژیم به طور چشمگیری با کاهش زوال
عقل و خطر ابتال به بیماری آلزایمر ارتباط دارد.
رژیم مایندMIND
رژیم مایند  MINDترکیبی از رژیم مدیترانهای و رژیم دش
 DASHاست .تأثیر این رژیم روی به تأخیر انداختن بروز
بیماریهای نورودژنراتیو و کاهش خطر ابتال به بیماری
آلزایمر مورد بررسیهای زیادی قرار گرفته است .این رژیم
روی چند ماده غذایی مفید برای مغز پایهگذاری شده است
که شامل موارد زیر هستند:
حبوبات
میوههایخشک
روغنزیتون
میوههایقرمزرنگسرشاراز ُپلیفنولها
سبزیحاتبرگسبزسرشارازپولیفنول
گوشتهای کمچرب :ماهیهای سرشار از امگا 3و مرغ.
عالوه براین ،چند ماده غذایی پرمصرفی نیز وجود دارد
که در این رژیم حذف شدهاند که از جمله مهمترین آنها
میتوان به گوشت قرمز ،کره و مارگارین ،پنیر و شیرینیجات
اشاره کرد.
رژیمکتوژنیک

رژیم کتوژنیک نوعی رژیم الغری با کربوهیدرات کم و
چربی زیاد است که امروزه طرفداران زیادی پیدا کرده است.
این رژیم بیش از  100سال است که وجود دارد و مردم آن را
دنبال میکنند و بهویژه در درمان بیماری صرع که نسبت به
دارو مقاوم شده مؤثر عمل میکند .از آنجایی که رژیم غذایی
معمول از  55درصد کربوهیدرات 30 ،درصد اسیدهای
چرب و  15درصد پروتئین تشکیل شده است اما در رژیم
کتوژنیک کربوهیدرات 8درصد ،اسیدهای چرب 90درصد
و پروتئین  7درصد برنامه غذایی را تشکیل میدهند .در
نتیجه ایجاد چنین تغییراتی در عادتهای غذایی کمی
دشواربهنظرمیرسدبهویژهاینکهبخواهیددرطوالنیمدت
آن را دنبال کنید .این رژیم زیاد سیرکننده نیست و توصیه
میشود قبل از رعایت چنین رژیمی موارد احتیاط را در نظر
ً
بگیریدوحتمابامتخصصتغذیهمشورتکنید.
تأثیر رژیم کتوژنیک در پیشگیری از ابتال به بیماری آلزایمر
به عقیده متخصصان رژیم کتوژنیک از سلولهای مغزی
محافظتمیکندواینتأثیربهتغییراتیبیوشیمیاییمربوط
میشود که بعد از تولید اجسام کنونی در بدن رخ میدهد.
اجسام کتونی در نتیجه سوخت و ساز چربیها تولید شده و
عملکردمیتوکندریرابهبودمیدهد.
این ترکیبات همچنین تأثیر آنتیاکسیدانی دارند که به
عقیده متخصصان برای پیشگیری از ابتال به بیماریهای
نرودژنراتیو مؤثر عمل میکنند .عالوه براین مصرف
اسیدهای چرب اشباع نشده پلی (امگا 3ها) که در این رژیم
به وفور وجود دارند با کاهش التهاب و اثرات رادیکالهای آزاد
باعثحساسیتوتحریکپذیریغشایسلولهایعصبی
و در نتیجه مراقبت بیشتر از آنها میشود.
حرف آخر
حرف آخر اینکه ،آلزایمر کمابیش بیماری ناشناختهای
است و درمانی ندارد .تنها کاری که از دستتان برمیآید
این است که تا میتوانید بدنتان را با مصرف مواد مغذی
در برابر التهاب و رادیکالهای آزاد قوی کنید و میزان
آنتیاکسیدانهای بدنتان را باال ببرید تا از تجمع ترکیباتی
کهسلولهای عصبیرانابود میکنند جلوگیریشود.

یکمتخصصتغذیهعنوانکرد؛

یک متخصص تغذیه در خصوص نحوه روزه گرفتن افراد گرفتار اضافه وزن ،نکاتی
را متذکر شد.
احمدرضا درستی ،گفت :برخی از مبتالیان به اضافه وزن ،به منظور الغر شدن
تحت رژیمهای درمانی هستند و در ماه مبارک رمضان دچار سردرگمی میشوند ،زیرا
محدودیتهای ویژه غذایی آنان ،زمان بندی خاص صرف غذا را میطلبد که در ماه
رمضان این زمان بندی ها به هم میخورد اما باید گفت رژیم غذایی این گونه افراد
تغییر عمدهای نمیکند و تنها با چند جابه جایی جزئی و رعایت چند مسئله مهم به
هماننتایجمقرردستخواهندیافت.
وی افزود :در واقع این افراد همان مقدار مواد غذایی رژیم خاص خود را دریافت
مینمایند ،ولی ساعات دریافت غذا تا حدودی تغییر میکند .به عنوان مثال ،در

تغذیهافطار تاسحرچگونه باشد

روزهای عادی فاصله زمانی بین وعدههای شام و صبحانه روز بعد ،حدود  ۱۰ساعت
است ،در روزهای ماه مبارک نیز مدت زمانی بین ۱۰-۱۴ساعت بین سحری یک شب
با افطار شب بعد فاصله وجود دارد .بنابراین توصیه میشود صبحانه معمول روزهای
غیر روزه داری را در افطار صرف نموده و با فاصله قابل قبولی شام را بر اساس شام
ً
روزهای معمول (غیر روزه داری) ،صرف کنند .ضمنا ناهار روزهای معمول ،در ایام
روزه داری به سحری منتقل میشود .بدیهی است ،میان وعدههای روزهای معمول
(شامل آنچه که در قبل از ظهر و عصرانه صرف میشد) نیز ،بین افطار و زمان خواب
قابلصرفهستند.
درستی اظهار کرد :توجه به این نکته ضروری است که بهترین زمان برای انجام
فعالیت بدنی آهسته و پیوسته ،بعد از افطار است ،چرا که انجام ورزش در طول روز

موجب از دست دادن انرژی و تعریق گردیده و به نوبه خود میتواند سبب ضعف ،بی
حالی و سرگیجه شود .انجام پیاده روی آهسته و پیوسته پس از افطار عالوه بر مصرف
کالری ،با ایجاد حرکات عضالت شکم موجب به حرکت واداشتن دستگاه گوارش و
کمک به هضم غذا مینماید .وی عنوان کرد :افرادی که تا حدودی الغر هستند،
میتوانند به شرط اینکه غذای کافی را در وعدههای افطار تا سحر دریافت کنند ،اقدام
به روزه داری نمایند .باید توجه داشت که استفاده از مواد خیلی شیرین مانند زولبیا،
بامیه ،شیرینی و کیک به هنگام سحر به اشتها لطمه زده و تنها مدت زمان کوتاهی
قند خون فرد را باال نگه میدارد ،بنابراین در هنگام سحر بهتر است از غذاهایی مثل
سبزیجات،میوهجات،مغزهایگیاهی،پنیر،سبزی،گردو،نان،گوجهفرنگی،خیار،
میزان مناسب چای و یا آب ولرم استفاده شود.

گزینهغذاییراجایگزین
مولتیویتامینهاکنید!

این که مصرف میوه ها و سبزیجات منجر به جلوگیری از خطر ابتال به بیماری
های قلبی ،سکته مغزی ،برخی سرطان ها و حفظ وزن در محدوده سالم می
شود ،ثابت شده است .ولی چنین ادعایی هنوز در مورد مکمل های غذایی یا
همان مولتی ویتامین ها ثابت نشده است.
این که مصرف میوه ها و سبزیجات منجر به جلوگیری از خطر ابتال به بیماری
های قلبی ،سکته مغزی ،برخی سرطان ها و حفظ وزن در محدوده سالم می
شود ،ثابت شده است .ولی چنین ادعایی هنوز در مورد مکمل های غذایی یا
همان مولتی ویتامین ها ثابت نشده است.
محققان و متخصصان تغذیه بر این نکته توافق دارند که شاید مصرف مولتی
ویتامین ها در برخی موارد ضروری باشد اما راه دستیابی به مواد مغذی از طریق
مصرف مداوم آنها نیست و بهتر است سفره غذایی خود را با انواع میوه و سبزیجات
رنگارنگکنید:
انواع سیب :سیب ها سرشار از مواد معدنی ،ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها
هستند و اینطور ثابت شده که مصرف روزانه سیب ،نیاز شما به داروهای تجویزی را
کاهش می دهد .سیب دارای فیبر زیاد است؛ بخصوص فیبر محلول که می تواند
قندوکلسترولخونراتنظیمکند.سیبهمچنینمنبعخوبیازپتاسیماستکه
برای کاهش فشار خون تاثیر زیادی دارد .مواد مغذی موجود در انواع سیب شما
را در برابر ابتال به بیماری های قلبی عروقی مصون می کند .ضمن این که خطر
ابتال به برخی سرطان ها از جمله سرطان ریه را کاهش می دهد .مصرف سیب با
کاهش خطر ابتال به آلزایمر و آسم همراه است.
آجیل :انواع آجیل منبع چربی های سالم ،پروتئین ،فیبر و آنتی اکسیدان ها
هستند .بر اساس مطالعات ،برخی از انواع آجیل ،حتی از غذاهای گیاهی آنتی
اکسیدان بیشتری دارند .مصرف منظم آجیل با کاهش خطر ابتال به بیماری های
قلبی عروقی ارتباط مستقیم دارد ضمن این که منجر به کاهش مرگ و میر در زنان
بعد از سنین یائسگی می شود.
توتها:رنگهایمتنوعانواعتوتهانشانهوجودآنتوسیانیندرآنهااستکهیک
ماده شیمیایی گیاهی محسوب می شود و خواص زیادی برای سالمت دارد .توت
ها همچنین منبع فیبر ،ویتامین ب ،پتاسیم و ویتامین سی هستند .نشان داده
شده که آنتوسیانین ها برای مبارزه با سلول های سرطانی مفید هستند و به جنگ
التهاب می روند .به عنوان مثال ترکیبات موجود در زغال اخته منجر به جلوگیری
از پوکی استخوان می شود ،کلسترول بد را پایین می آورد و منجر به سرکوب عوامل
رشد تومور می شود.
سبزیجات کریستالی :مصرف این سبزیجات از قبیل کلم بروکسل ،کلم
بروکلی ،تربچه و  ...با کاهش خطر ابتال به برخی سرطان ها ارتباط دارد .به گزارش
موسسه ملی سرطان در آمریکا ،مصرف این سبزیجات منجر به غیر فعال کردن و
مرگ سلول های سرطان زا شده و از آسیب های اولیه به دی ان آ جلوگیری می
کند.عالوهبرکاهشخطرابتالبهسرطان،اینسبزیجاتمنابعغنیازفیبر،مواد
معدنی و ویتامین ها از جمله ویتامین کا ،ویتامین ب ،ویتامین سی ،ویتامین ای،
پتاسیم،وسلنیومهستند.
تخم مرغ :به دلیل داشتن کلسترول باال ،همچنان ترس از مصرف زیاد آن وجود
دارد ولی در سال های اخیر ثابت شده که تخم مرغ یک منبع غذایی بسیار سالم
است .مطالعات نشان داده که مصرف بیش از یک عدد تخم مرغ در روز نه تنها
خطر ابتال به بیماریهای قلبی یا سکته را افزایش نمی دهد ،بلکه منجر به افزایش
سطح کلسترول خوب می شود .تخم مرغ همچنین شامل تمام اسید امینه های
ضروری برای تامین پروتئین بدن است و منبع خوبی از ویتامین آ ،ویتامین ب،
آهن ،سلنیوم ،کولین و ید محسوب می شود.
یکمتخصصچشم:

نوریتاپتیکباعثاختاللبیناییمیشود
یک متخصص چشم ،نوریت اپتیک را اختالل ناگهانی در بینایی عنوان کرد
و گفت :نقایص میدان دید و از دست دادن قدرت تشخیص رنگ از عالیم این
بیماری است که میتواند باعث اختالل در درک رنگها شود.
دکترکاوهابریاقدمعضوهیاتعلمیدانشگاهعلومپزشکیایرانافزود:نوریت
اپتیک نوعی از التهاب است که عصب بینایی را درگیر میکند و عصب بینایی
مجموعهای از الیاف عصبی است که اطالعات بینایی را از چشم به مغز منتقل
میکند.
ً
وی یادآور شد :این اختالل معموال بر روی یک چشم تأثیر میگذارد ولی گاهی
بویژه در اطفال ممکن است هر دو چشم را نیز درگیر کند.
مسوول جلسه چالش های تشخیصی و درمانی نوریت اپتیک تیپیک و
غیرتیپیک در چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی  ۱۴۰۰به عالیم اختالل
نوریت اپتیک اشاره کرد و گفت :یکی از عالیم درد است و اکثر افراد مبتال ،درد
چشم دارند که ممکن است با حرکت دادن چشم تشدید شود.
ابری اقدم به کاهش حدت بینایی چشم به عنوان دومین عالمت اختالل نوریت
اپتیک اشاره کرد و ادامه داد :بیشتر افراد مبتال به این اختالل درجات متفاوتی از
ً
کاهش موقت در بینایی یک چشم را تجربه میکنند .کاهش بینایی معموال طی
چند ساعت یا چند روز ایجاد شده و طی چند هفته بهبود مییابد.
وی خاطرنشان کرد :نقایص میدان دید و از دست دادن قدرت تشخیص رنگ از
دیگر عالیم اختالل نوریت اپتیک است که میتواند باعث اختالل در درک رنگها
شود .به عنوان مثال ممکن است رنگها کم رنگ تر از حالت طبیعی درک شوند.
ابری اقدم فلوشیپ نوروافتالمولوژی و استرابیسم  CVافزود :فرم تیپیک نوریت
ً
اپتیک اغلب با کاهش دید نسبتا ناگهانی به خصوص در افراد جوان بروز میکند
که در معاینه چشم پزشکی تظاهرات بارز کمی دارند و ممکن است با مالتیپل
اسکلروزیسدرارتباطباشد.
وی همچنین گفت :فرم آتیپیک شامل مواردی است که تظاهرات متفاوتی
نسبت به فرم معمول بیماری دارد مثل نبود درد ،عدم پاسخ به کورتون یا عود سریع
پس از قطع کورتون و تظاهراتی مثل خونریزی سر عصب در معاینه.
اینپزشکمتخصصتاکیدکرد:نوریتاپتیکدربرخیمواردبابیماریمولتیپل
اسکلروزیس همراه است .این بیماری باعث التهاب و آسیب اعصاب مغزی شده و
ً
نوریت اپتیک میتواند اولین نشانه آن باشد ،و یا بعدا در طی روند ابتالء به مالتیپل
اسکلروزیس رخ دهد .عالوه بر مالتیپل اسکلروزیس ،نوریت اپتیک میتواند با
برخی عفونتها یا بیماریهای خود ایمنی نیز ارتباط داشتهباشد.
ابری اقدم ادامه داد :برای تشخیص عالوه بر معاینات کامل چشم پزشکی از
روشهایی مثل  ،MRIآزمایش خون ،توموگرافی انسجام نوری و پاسخ ویژوال
تحریکشدهاستفادهمیشود.
وی گفت :درمان این عارضه اغلب با داروهای استروئیدی (کورتون) ممکن
استباعثافزایشسرعتبهبودبیماریوبهتعویقانداختنزمانابتالبهمالتیپل
اسکلروزیس تا  ۲سال شود .درمان موارد اتیپیک نوریت اپتیک شامل استفاده از
داروهای سرکوب گر سیستم ایمنی یا درمان بیماری زمینهای است.
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به مناسبت سالروز والدت دومین اخترتابناک امامت ووالیت؛

مدیر کل مدیریت بحران استان قم :

ورود خودروهای غیربومی به استان قم
ممنوعاست

مدیر کل مدیریت بحران استان قم از افزایش رعایت شیوهنامههای بهداشتی
در بین مردم قم خبر داد و گفت :اعمال قانون برای خودروهای غیربومی در قم
افزایشیافته است و محدودیت در تردد شبانه در شهر ادامه دارد .
محسن اروجی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مقابله با ویروس کرونا در
استان اظهار داشت :از ابتدای کرونا 120دستورالعمل برای نظارت بر پروتکلها
وهمچنینبحثهایروانشناسیدراستانداشتهایم.
وی با تاکید بر اینکه یکی از پیشنهادات ،ایجاد یک کمیته در قم متشکل از
دانشگاهیان و حوزویان است ،چراکه بافت قم با دیگر نقاط تفاوت دارد ابراز کرد:
باید نقش حوزههای علمیه و محققان و پژوهشگران دینی را در ارزیابی مسائل و
افزایشرعایتضوابطدرجامعهببینیم.
مدیرکل مدیریت بحران استان قم تصریح کرد :باید نکات کلیدی در ارتباط با
کرونا و اهمیت رعایت پروتکلها و وظایف افراد در هنگام مبتال به بیماری جهت
حفظ جان خود و دیگران را احصاء کنیم تا جهت ارتقای آگاهی شهروندان منتشر
شود.
اروجی بابیان اینکه بهرهگیری از ظرفیت حوزهها و رهنمونهای علما در ارتقای
رعایت پروتکلهای بهداشتی باید مورد توجه باشد عنوان کرد :این مباحث
میتواند در مدیریت بحران دارای اهمیت باشد و رهنمونها و مطالب دینی در
قالب سخنرانی در اختیار مردم قرار بگیرد .وی ادامه داد :بیان نکات بهداشتی و
وظایف مردم در زمان شیوع کرونا از زبان علما در بسیاری از آحاد جامعه در سطح
کشور اثرگذار است و میتواند مردم را در مورد کرونا به باورپذیری برساند .مدیرکل
مدیریت بحران استان قم تصریح کرد :در مورد سبک زندگی نیز کمیتهای باید
از دانشگاهیان و حوزه علمیه داشته باشیم تا بتوانیم تحقیقاتی گسترده و علمی
انجام دهیم و همین دستورالعملها و این نکات بهصورت آماری و سخنرانی
در اختیار مردم قرار بگیرد تا به باورپذیری برسیم .وی با تاکید بر اینکه یکی از
ش و پرورش
بسترهای مهمی که این روزها میتواند مؤثر باشد ،شبکه شاد آموز 
است خاطرنشان کرد :باید مصوب شود هر معلمی در این برنامه موظف شود یک
نکته بهداشتی را از ناحیه مراجع علمی به خانوادهها منتقل کند .اروجی اذعان
کرد :رعایت پروتکلهای بهداشتی نسبت به هفته قبل بهتر شده است و 20تیم
از سازمان تبلیغات بر مساجد نظارت میکنند و  10تیم اصناف 10 ،تیم مرکز
بهداشت و  3تیم ورزش و جوانان نیز نظارتهای خوبی دارند ،ضمن اینکه در
ادارات و سازمانها نیز شاهد افزایش نظارت بر رعایت پروتکلها هستیم .وی با
تاکید بر اینکه اعمال قانون برای خودروهای غیربومی در قم افزایشیافته است
و محدودیت در تردد شبانه در شهر ادامه دارد تا بتوانیم به شرایط مطلوبی برسیم
اظهارداشت:سالگذشتهباتوجهبهشرایطمعیشتیمردمقم 70،میلیاردتومان
در قم ویژه کمک به آسیب دیدگان از کرونا جمعآوری شد .مدیرکل مدیریت بحران
ٔ
درزمینه اطالعرسانی باید از روشهای جدید استفاده
استان قم تصریح کرد:
شود و در رعایت پروتکلها از ظرفیت شورای امربهمعروف و نهی از منکر نیز
بهره بگیریم ،در حال حاضر جامعه هدف ،بسیار گسترده است و باید مسئولیت
اجتماعیوتبلیغاتوسیعشکلبگیرد.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان قم خبر داد:

نصب برچسب اطالعات اشتراک بر روی
کنتورهایبرق

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قم از نصب
برچسب شناسایی بر روی کنتورهای برق به منظور دسترسی آسان مشترکان به
اطالعات اشتراک خبر داد.
سیدمحمدرضاغفوریازاجرایطرحنصببرچسبشناساییبررویکنتورهای
مشترکینبرقدرقمخبردادوگفت:نصباینبرچسبهاباهدفدسترسیآسان
مشترکان برق به اطالعات اشتراک خود انجام میشود .معاون فروش و خدمات
ٌ
مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قم با اشاره به درج بارکدQR،كد و شناسه
قبض بر روی برچسبهای شناسایی کنتورهای برق اظهار داشت :مشترکان برق
به راحتی میتوانند با استفاده ازکیوآرکد موجود در برچسب ،اطالعات شناسایی
برق خود را دریافت کنند و از این طریق به کلیه خدمات غیرحضوری برق دسترسی
پیدا کنند و از طریق همراه بانک و اپلیکیشن "برق من"  ،به صورت شبانهروزی،
آخرین صورتحساب برق مصرفی خود را رؤیت و در صورت تمایل آن را پرداخت
کنند .وی با بیان اینکه نمونه آزمایشی این طرح در بخشی از منطقه  4استان قم
انجام شده است،یادآور شد:تاکنون برچسبهای شناسایی بر روی بیش از4200
کنتور نصب شده و تا پایان شهریورماه بر روی تمامی کنتورهای مشترکین اعم از
خانگی ،تجاری ،عمومی،کشاورزی و صنعتی نصب میشود .غفوری با اشاره به
رویکرد شرکت توزیع نیروی برق قم مبنی بر الکترونیکی شدن خدمات و حذف
مراجعات حضوری خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه نخستین اطالعات پایه برق
مشترکین ،شماره شناسایی است لذا با نصب برچسبهای شناسایی ،مشکل
مشترکین به ویژه مستاجرین و مالکان در جابه جاییها برطرف خواهد شد.
رئیس شورای اسالمی شهر قم مطرح کرد:

وقفه در اجرای طرح ۴۸هکتاری نگرانیها
راتشدیدمیکند

رئیس شورای اسالمی شهر قم با بیان اینکه ضعف عملکردی را در ستاد
بازآفرینی استان قم مشهود است ،گفت :در این زمینه اقدامات مناسبی صورت
نگرفتهاست.
عبدالله جاللی در جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم ،با گرامیداشت
ماه رمضان ،موضوع بازآفرینی شهری را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت :ایجاد
وقفه در طرح  ۴۸هکتاری که پشتوانه حرم مطهر بود ،هنوز تعیین تکلیف نشده و
نگرانیهاراتشدیدمیکند.رئیسشورایاسالمیشهرقمابرازکرد:اگراینموضوع
حلوفصلنشودوارادهجمعیواستانیصورتنگیرد،شاهداینمشکالتهستیم
که هیچ اتفاقی در بافت تاریخی ،فرسوده و اطراف حرم مطهر بهعنوان نگین شهر
قم نمیافتد  .جاللی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بر اساس ادعای
مسئوالن وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اختصاص درصدی از فروش امالک دولتی
برای اماکن مقدسه است ،افزود :علیرغم ادعا و اظهارنظری که مسئوالن وزارت راه
و شهرسازی مبنی بر وجود چنین ظرفیتی در جلسهای که با حضور تولیت آستان
مقدس نیز مطرح کردند هنوز هیچ اتفاقی نیز در این رابطه صورت نگرفته است.
وی ادامه داد :ما بهعنوان نماینده مردم مطالبه گر این موضوع هستیم و اگر قانون
پیشبینی کرده و مسئوالن مربوطه نیز اعالم میکنند باید در عمل نشان داده شود.
رئیس شورای اسالمی شهر قم با بیان اینکه ضعف عملکردی را در ستاد بازآفرینی
استانقممشهوداست،خاطرنشانکرد:ماهمچناننگرانبافتفرسوده،محدوده
تاریخی و اطراف حرم مطهر هستیم و مشکالت آن نیز دنبال میشود.
رئیس سازمان صمت استان قم خبر داد؛

ثبت هزار و  ۱۳۹شکایت مردمی در
سامانهبازرسی

رئیس سازمان صمت استان قم با بیان اینکه هزار و  ۱۳۹شکایت مردمی از
ابتدای امسال در سامانه بازرسی سازمان صمت قم به ثبت رسیده ،گفت :از این
تعداد هزار و  ۱۶مورد به صورت تلفنی بوده است .محمود سیجانی صبح سه
شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه هزار و  ۱۳۹شکایت مردمی از ابتدای
امسال در سامانه بازرسی سازمان صمت قم به ثبت رسیده است ،گفت :از این
تعداد هزار و ۱۶مورد به صورت تلفنی بوده است .رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان قم با اشاره به اینکه ۵مورد از هزار و ۱۳۹شکایت به صورت مراجعه
حضوری بوده است ،افزود ۶۰ :مورد از شکایات به صورت کتبی و  ۵۸مورد نیز
به صورت پیام گیر در سامانه  ۱۲۴بازرسی سازمان صمت قم ثبت شده است.

صلح ،بهترین راهکار امام حسن(ع) برای ماندگاری اسالم

صلح امام حسن(ع) با معاویه در ۴۰هجری یکی از مهمترین و حساسترین وقایع
صدر اسالم به شمار میرود ،آنچه از مالحظه تاریخ به دست میآید ،این است که
امام حسن مجتبی(ع) در واقع صلح نکرد بلکه اوضاع و شرایط نامساعد وضعی به
وجود آوردند که صلح به عنوان یک مساله ضروری بر امام(ع) تحمیل شد و ایشان جز
پذیرفتنصلحچارهاینداشت.
امام حسن (ع) در  ۱۵رمضان سال سوم هجری چشم به جهان گشود در کتاب
کشف الغمه از کمال الدین بن طلحه شافعی نقل میکنند :حضرت زهرای اطهر
(س) آن مولود مسعود را روز هفتم والدت در میان پارچه حریر بهشتی که جبرئیل
آن را برای پیغمبر اکرم آورده بودند؛ پیچیدند و به حضور رسول خدا (ص) آوردند.
پیامبر اکرم (ص) آن نوزاد مبارک را حسن نامیدند و یک قوچ از برایش عقیقه کردند.
پس از شهادت امام علی (ع) در رمضان  ۴۰هجری عصر امامت و دوران حکومت
امام حسن (ع) آغاز شد و این در حالی بود که معاویه بن ابیسفیان در شام مدعی
خالفت بود و حاضر به بیعت با امام حسن (ع) به عنوان حاکم جامعه اسالمی نبود
ی پرداخت بنابراین اقدامات معاویه علیه امام حسن(ع) از
بنابراین وی به فتنهانگیز 
ک طرف و نفاق و خیانت برخی از سران سپاه امام(ع) و ایجاد چنددستگی در میان
ی 
مردم و خستگی آنان از جنگ و خونریزی از جهت دیگر ،آن حضرت را برآن داشت
که برای حفظ اصل اسالم و در نظر گرفتن مصلحت مسلمانان با معاویه صلح کند.
فلسفهصلحامامحسن(ع)
صلح امام حسن(ع) با معاویه یکی از پیچیدهترین و حساسترین حوادث در
تاریخ اسالم است .امامان به عنوان جانشینان پیامبر وظیفه رهبری امت و تبیین و
حفاظت از دین را عهدهدار بودهاند .از اینرو در هر دوره برای تحقق این مهم شیوهای
خاص و متفاوت را در پیش گرفتهاند .امام حسن(ع) نیز در شرایط بسیار حساس
زمان خود با تدبیری خاص توانست ضمن حفظ اصل دین ،مراعات حکم خدا و
مصلحت مسلمانان ،شیعه را از موقعیتی بحرانی و حساس نجات دهد .در حقیقت
نراهبردی از جانب ایشان شد ،همان اهدافی است که سبب
آنچه سبب اتخاذ چنی 
گزینش راهبرد جهاد و شهادت به وسیل ه امام حسین(ع) شد و آن بقاء و استمرار دین
َ
خدا بود .در واقع صلح به این معنا تن دادن به هرچه دشمن اراده کرده ،نیست ،بلکه
ش صلحکننده است.
نوعی راهبرد برای حفظ آرمانها و ارزشها مورد عالقه و پذیر 
بنابراین مبنای امامان در جنگ و صلح چیزی جز حفظ دین و کیان مسلمانان نبود.
ایشان در جواب ابوذر غفاری در خصوص هدف از صلح فرمود :خواستم حافظی
برای دین باقی بماند.
خاندان بنی امیه که در صدر آن معاویه قرار داشت ،برای از میان بردن اسالم
حقیقی تالش کرد تا با جعل احادیث و اخبار شأن و موقعیت امام علی(ع) را که
محور اصلی اسالم بود از نظرها بیاندازد و این مسأله تا جایی پیش رفت ک ه برخی از
صحابه و تابعین پذیرفتند تا با گرفتن پول دست به جابهجایی شأن نزول آیات الهی
بزنند ،بنابراین اگر قرار بود تا امام حسن(ع) جنگ با معاویه را ادامه دهد و از پذیرش
صلح سر باز زند ،بیتردید به شهادت بهترین یاران و مدافعان حقیقی اسالم از جمله
خاندان پیامبر(ص) منجر میشد و این همان چیزی بود که معاویه شب و روز در پی
عاسالمحقیقیباقینماند.بهتعبیرمقام
آنبودکههیچنامیازشخصیتهایمداف 
معظم رهبری اگر بنا بود امام حسن(ع) ،جنگ با معاویه را ادامه بدهد و به شهادت
ن پیامبر(ص) منتهی بشود ،امام حسین(ع) هم باید در همین ماجرا کشته
خاندا 
میشد ،اصحاب برجسته هم باید کشته میشدند ،حجر بن عدی ها هم باید کشته
میشدند،همهبایدازبینمیرفتندوکسیبتواندازفرصتهااستفاد هبکندواسالم
ی نمیماند .امام حسن(ع)
را در شکل ارزشی خودش باز هم حفظ کند ،دیگر باق 
به ابوسعید عقیصا فرمود« :اگر صلح نمیکردم ،روی زمین از شیعیان ما کسی
نمیماند».
فضای سیاسی جامعه در زمان صلح امام حسن(ع)
دوران حکومت امام حسن(ع) کوتاه بود و امام(ع) در آن با مشکالت بسیاری مواجه
شد از همان ابتدای حکومت ایشان ،فضای سیاسی کوفه به دنبال جنگ جمل،
ّ
صفین و نهروان که هر سه به فاصله نزدیکی از یکدیگر و با حضور گسترده نیروهای
کوفی به وقوع پیوسته بود ،فضایی ناآرام و دگرگون بود .از طرفی بنی امیه در صحنه
سیاسی حضور یافته بود و در برابر تثبیت حکومت امام(ع) مانع تراشی و کارشکنی
می کرد ،بنابراین این توطئه ها و کارشکنی ها شرایط دشواری بر عراق و بالد وابسته
به آن به وجود آورد و با وجود استقبال گسترده مردم عراق از حکومت امام(ع) آمادگی
الزم برای همراهی همه جانبه با ایشان در مواجهه با مشکالت و خنثی کردن توطئه
های معاویه وجود نداشت .این امر زمینه ساز بروز مشکل در تصمیم گیری های
امام(ع) شد و ایشان سرانجام تن به صلح داد .نگاهی دقیق و همه جانبه به شرایط و
مشکالت این دوره نشان میدهد که این صلح هرگز به معنای سستی و راحت طلبی
و موافقت با بنی امیه نبود بلکه برای حفظ جامعه اسالمی از خونریزی و برادرکشی

بود.
دالیل صلح امام حسن(ع)
به عنوان یکی از مهم ترین دالیل صلح ،نگاه بین المللی امام حسن(ع) را باید نام
برد ،جریان از این قرار بود که وقتی گزارش صف آرایی سپاه امام حسن(ع) و معاویه
دربرابریکدیگربهسرانرومشرقیرسید،زمامدارانرومفکرکردندکهبهترینفرصت
ممکن را برای تحقق بخشیدن به هدف های خود را به دست آورده اند ،بدین ترتیب
با سپاهی بزرگ عازم کشور اسالمی شدند تا انتقام خود را از مسلمانان بگیرند .در
چنین شرایطی امام حسن (ع) که رسالت حفظ اساس اسالم را بر عهده داشت،
چاره ای جز این که با قبول صلح این خطر بزرگ را از جهان اسالم دفع کند ،نداشت.
یکی دیگر از دالیل صلح این بود که از نظر سیاست داخلی مهم ترین موضوع ،فقدان
جبهه نیرومند و متشکل داخلی بود ،زیرا مردم عراق و به ویژه مردم کوفه آمادگی
روحی برای نبرد و هماهنگی و اتحاد نداشتند و عالوه بر این موارد می توان به
خستگی سپاه هم اشاره کرد در واقع جنگ جمل ،صفین و نهروان و همچنین جنگ
های دیگر با تلفاتی همراه بود که در میان بسیاری از یاران امام علی(ع) یک نوع
خستگی از جنگ و عالقه به صلح و متارکه جنگ ایجاد کرد.
از دیگر دالیل صلح ،پیمان شکنی مردم و خیانت یاران امام حسن(ع) بود .برای
نمونه همزمان با بحران آرایش سپاه و بسیج نیروهای طرفین عده ای از رؤسای قبایل
و افراد وابسته به خاندان های بزرگ کوفه به امام خیانت کرده و به معاویه نامه نوشتند
و تأیید و حمایت خود را از حکومت وی ابراز کردند و مخفیانه او را برای حرکت به
طرف عراق تشویق و تضمین کردند که امام حسن(ع) را تسلیم او کرده یا ترور می
کنند .معاویه نیز تصویر نامه ها را برای امام(ع) فرستاد و پیغام داد که چگونه با اتکا
به چنین افرادی حاضر به جنگ با وی شده است یا اینکه یکی از طالیه داران سپاه
امام حسن(ع) به نام عبیدالله بن عباس با دریافت یک میلیون درهم از معاویه شبانه
َ
به همراه هشت هزار تن به سپاه دشمن پیوست .امام حسن (ع) در پاسخ شخصی
که به صلح ایشان اعتراض کرد ،عوامل و موجبات اقدام خود را چنین بیان کرد:
«من به این علت حکومت و زمامداری را به معاویه واگذار کردم که اعوان و یارانی
برای جنگ با او نداشتم .اگر یارانی داشتم ،شبانه روز با او می جنگیدم تا کار یکسره
شود .من کوفیان را خوب می شناسم و بارها آن ها را امتحان کرده ام .آن ها مردمی
فاسد هستند که اصالح نخواهند شد ،نه وفا دارند ،نه به تعهدات و پیمان های خود
پایبندند ،نه دو نفر ایشان با هم موافقند .بر حسب ظاهر به ما اظهار اطاعت و عالقه
ً
می کنند اما عمال با دشمنان ما همراهند ».
بنابراین اگر امام حسن(ع) صلح را پذیرفت ،چاره ای جز این نداشت .چنان که
طبری یکی از مورخان بزرگ اسالم مینویسد :حسن بن علی (ع) موقعی حاضر به
صلح شد که یارانش از گرد او پراکنده شده و وی را تنها گذاردند.
صلح امام حسن از دیدگاه امام خمینی(ره)
امام خمینی(ره) در خصوص صلح امام حسن(ع) با معاویه می فرمایند :معاویه یک
سلطان بود در آن وقت؛ حضرت امام حسن(ع) بر خالفش قیام کرد در صورتی که
ی کردند .حضرت امام
آن وقت همه هم با او بیعت کرده بودند و سلطانش حساب م 
ی توانست .وقتی که یک دسته عالف نگذاشتند
حسن(ع) قیام کرد تا آن وقتی که م 
که کار را انجام بدهد ،با آن شرایط صلح کرد که مفتضح معاویه را کرد .آن قدری که
حضرت امام حسن(ع) معاویه را مفتضح کرد به همان قدر بود که سید الشهداء (ع)
یزید را مفتضح کرد .همچنین در صحیفه امام (ره) آمده است :امام حسن (ع) آن قدر
گرفتاری که از این دوستان و اصحابش داشت از دیگران نداشت .اصحابی که توجه
ی کند با خیال های کوچکشان
نداشتند که امام زمانشان روی چه نقشه دارد ،عمل م 
ی ایستادند و غارتش کردند و اذیتش کردند.
با افکار ناقصشان در مقابلش م 

چرا کرونا برای برخی افراد عادی شده است؟

پیامدهای عادی انگاری کرونا در جامعه

پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت :عدم آگاهی از
بیماری کرونا و تبعات ناشی از آن ،خستگی روحی
و روانی به وجود آمده در طی یکسال اخیر و مسائل
و مشکالت اقتصادی از مهمترین دالیل بیتوجهی
مردم نسبت به پروتکلهای بهداشتی و در نتیجه عادی
انگاری کرونا است.
رضاعبدالرسولیدکترایجامعهشناسیوعضوگروه
علوم اجتماعی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم
انسانی دانشگاه ها(سمت در خصوص دالیل عادی
انگاری کرونا در جامعه اظهارداشت  :عادی انگاری
به این معنا است که فکر میکنیم در زندگی با بحران یا
مسالهای مواجه نیستیم و یا اگر مسالهای وجود داشته
باشد آن را جدی نمی انگاریم .عادی انگاری مردم در
رابطه با کرونا دالیل متعددی دارد .از مهمترین دالیل آن
میتوان به طوالنی بودن حضور کرونا در جامعه اشاره
کرد .بیش از یکسال است که مردم با مساله کرونا رو
به رو هستند و این امر منجر به کاهش تاب آوری مردم
شده است .خستگی ناشی از ماسک زدن ،رعایت
فاصلههای اجتماعی ،عدم برگزاری دور همیها ،عدم
مسافرت و ...موجب خستگی روحی و روانی بخش
عمدهای از مردم شده است و همین دلیل سبب شده
کمتربهرعایتپروتکلهایبهداشتیکرونابپردازند.
وی گفت :دلیل دیگر عدم آگاهی مردم از خطراتی
است که در اثر ابتال به کرونا ممکن است متوجه آنها
باشد .همه ما فکر میکنیم اگر کرونایی وجود دارد برای
دیگران است نه برای ما .لذا بیشتر کسانیکه تجربه از
دست دادن نزدیکان خود را داشتند و یا در اثر ابتال به
کرونا آسیب جدی دیدند و یا نسبت به خطرات ابتال
به کرونا از آگاهی الزم برخوردارند به رعایت جدی
دستورالعملهای بهداشتی میپردازند .بسیاری از
مردمتاامریراتجربهنکنند،بهاهمیتآنپینمیبرند.
عبدالرسولی افزود :نکته دیگری که در رابطه با عادی
انگاری کرونا میتوان اشاره کرد مساله اقتصادی
است .مردم به ویژه قشر محروم و پایین جامعه حاضر
هستند علی رغم وجود خطرات ناشی از کرونا برای
تامین مایحتاج زندگی روزانه خود تا پاسی از شب به
کار در محیطهای پرخطر مشغول شوند .از این رو
رعایت پروتکلهای بهداشتی و خرید اقالم بهداشتی
به سختی برای آنها امکانپذیر است .بنابراین نمی توان
انتظار رعایت این مسائل را از این افراد داشت.
پیامدهای عادی انگاری کرونا در جامعه
عبدالرسولی پیرامون پیامدهای ناشی از عادی
انگاری کرونا در جامعه گفت :افزایش ابتال به کرونا
منجر به افزایش مرگ و میر ناشی از آن و از طرف دیگر

افزایش ابتال به کرونا باعث خستگی مفرط کادر درمان
و آسیب به خانواده های این افراد میشود .همچنین
احتمال ابتالی کادر درمان به کرونا و مرگ و میر ناشی
از آن از نتایج عادی انگاری کرونا است .وی گفت:
صرفهزینههایبسیاربرایدرمانمبتالیانودرگیری
نیرو و توان کشور به جای توجه به پیشرفت جامعه
معطوف به بیماران شده و عالوه بر این موارد ،مرگ و
میر افراد ناشی از ابتال به کرونا به خصوص سرپرستان
خانوادهها ،بحران جبران ناپذیر در تامین معیشت
خانواده به وجود میآورد .مخصوصا وقتی سرپرستان
خانواده رابطه ای با سازمانها و نهادهای جامعه
نداشته باشند و روزمزد باشند .لذا این امر می تواند
انواعاحتمالآسیبهایاجتماعیرادرجامعهافزایش
دهد و برای خود افراد و بازماندگان بحرانهای روحی و
روانی را به وجود آورد.
عبدالرسولی افزود :برای درمان هر فرد مبتال به کرونا
مجموعهایازشبکههایاجتماعیازقبیلخانوادهها،
اقوام و خویشاوندان به طور مستقیم و غیر مستقیم
درگیرهستندتابهبودیفردبیمارحاصلشود.لذاباید
گفت که این امر طیفی از خستگیها و هزینهها را برای
اطرافیان به دنبال میآورد.
وی گفت :عدم تامین نیازهای عاطفی و روانی
خانوادههادرنتیجهبروزانواعآسیبهابرایبازماندگان
متوفی یکی دیگر از پیامدهایی است که میتوان برای
عادی انگاری ناشی از کرونا در نظر گرفت .خانواده
هایی که فردی را در اثر کرونا از دست می دهند مدت
های مدیدی در حسرت و ناراحتی ناشی از فقدان او به
سر میبرند و این امر می تواند منجر به انواع مشکالت

روحی و روانی برای بازماندگان شود .از پیامدهای
دیگر عادی انگاری کرونا میتواند شیوع گسترده آن و
حذفبسیاریازمشاغلیشود کهاینامرتبعاتمنفی
بسیاری برای جامعه دارد .فوت هر فرد عالوه بر هدر
رفت نیروی انسانیاش به معنای از دست دادن یک
فرصتاقتصادیبرایجامعهنیزهست.
راهکارهایی برای برون رفت از شرایط عادی
انگاریکرونا
عبدالرسولی درباره راهکارهایی برای دوری از عادی
انگاری کرونا در جامعه گفت:راهکارها را می توان در
سه سطح مورد بررسی قرار داد .سطح اول مسوولین
اجرایی هستند که با تمام تالش و کوشش خود باید به
واکسینه کردن مردم در کوتاه مدت اقدام کنند تا مرگ
و میر ناشی از کرونا به حداقل برسد  .ثانیا باید با برنامه
ریزیهای دقیق و دارای نظام نسبت به فرهنگ سازی
و اطالع رسانی در رابطه با کرونا همت مضاعف داشته
باشند .اگر قرار است پروتکلهای بهداشتی رعایت
شود ،قوانین دقیق تنظیم و نظارت نظام مند در اجرای
این قوانین صورت پذیرد .نباید قوانین در تضاد هم
باشند  .برای مثال وقتی برخی مشاغل را تعطیل اعالم
میکنند ،دولت باید راهکارهای اقتصادی الزم را در این
رابطه در نظر بگیرد .اگر اقشاری در این شرایط درآمد
پایینی دارند یا اصال درآمد ندارند و یا شغلشان تعطیل
شده ،دولت برای آنها ارهکارهای مناسب اتخاذ کند.
وی گفت :همچنین دولت میتواند به توانمندسازی
اقشار کم درآمد اقدام کند .نکته دیگر که به نظر من
میتواند به این مساله کمک کند،اشخاص مشهور
هستند .این افراد با طرفدارانی که در بین مردم
دارند نقش بسیار مهمی در طرح اهمیت مساله
دارند .نویسندگان مشهور و علما همگی میتوانند
عالقمندان خود را در امر آگاه سازی از خطرات کرونا
ورعایتجدیترپروتکلهایبهداشتیترغیبنمایند.
همچنینآنهامیتوانندازطریقشبکههایاجتماعی،
مجازی و رسانه ملی انجام وظیفه کنند و پیروان خود
را نسبت به این مساله آگاه کنند .وی در پایان گفت:
رسانهها و شبکههای اجتماعی نیز که در سطح جامعه
وجود دارند ،میتوانند در آگاهی دهی و فرهنگ سازی
نقش مهمی داشته باشد .در مجموع میخواهم بگویم
راهکارهای متصور بسیار است و در اینجا مهمترین
آنها مورد توجه قرار گرفته و به نظر من باید یک عزم
جدی و ملی ایجاد شود زیرا حتی مرگ یک عزیز بر اثر
بیتوجهی و بی احتیاطی جبران ناپذیر است .لذا برای
حل این مسال باید در سطوح مختلف و از تمام اقشار
جامعه استفاده کرد تا بتوان از این بحران گذشت.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهر قم :

کوچه های قم مزین به تصویر
شهدا میشود

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسالمی شهر قم از آغاز طرح نصب
ّ
تابلوهای منقش به تصاویر شهدا بر کوچه های شهر خبر داد و اظهار کرد :امیدواریم که این
طرح به مطالبه ای عمومی تبدیل و با الگوگیری از قم در سراسر کشور اجرا شود.
سید مجتبی سبحانی ثابت در جمع خبرنگاران با اشاره به این که حدود  ۲هزار کوچه در
قم به نام شهدا ّ
مزین است بیان کرد :از حدود دو سال پیش ،طرحی در مدیریت شهری
ّ
برای منقش شدن تابلو معابر شهری به تمثال شهدا مطرح شد که این طرح در هفته جاری
اجرایی می شود.
وی افزود :در این طرح ،تابلو کوچه هایی که به نام شهدای گرانقدر استان نامگذاری شده
است ،به تصاویر این شهدا و همچنین اطالعات دیگری مانند محل شهادت ،تاریخ شهادت
سن شهید ّ
و ّ
مزین می شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسالمی شهر قم در عین حال خاطر
نشان کرد :این طرح با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزش های دفاع مقدس انجام می شود و قرار است در روز پنجشنبه هفته جاری یعنی نهم
اردیبهشت ماه ،مراسم رونمایی از تابلوهای جدید در جوار گلزار شهدای علی بن جعفر (ع)
شهر قم برگزار شود.
وی اضافه کرد :البته یکی دیگر از ویژگی های تابلوهای جدید آن است که کدهای QRنیز
بر روی این تابلوها و برای معرفی بیشتر شهدا نصب خواهد شد.
سبحانی ثابت با ابراز امیدواری به اینکه اجرای این طرح در شهر مقدس قم به یک مطالبه
عمومی در سطح کشور تبدیل شود اذعان کرد :البته در کنار ّ
مزین شدن تابلو کوچه ها به
تمثال شهدا ،سند افتخار نامگذاری آن کوچه نیز با عنوان «کوچه های آسمانی» به خانواده
هر شهید تقدیم خواهد شد.
وی ادامه داد :این طرح برای تابلو کوچه هایی اجرایی می شود که یک یا دو شهید را تقدیم
کشور کرده اند ،ضمن آن که در فاز بعدی این طرح مقرر شده است تا برای کوچه های با
بیش از دو شهید ،تابلویی با عنوان «بیت الشهید» در کنار درب منازل خانواده شهدا نصب
شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسالمی شهر قم همچنین گفت:
این طرح در ادامه خود به تابلوهای با نام شهید مربوط به میادین ،خیابان ها و بلوارهای
شهری خواهد رسید و در این تابلوها نیز تغییراتی صورت خواهد گرفت.
وی در پاسخ به پرسشی درباره این که چه طرحی برای نامگذاری سایر معابر شهری به
نام شهدا وجود دارد پاسخ گفت :استان قم حدود  ۶هزار شهید را تقدیم کرده است ،اما
کوچه های نامگذاری شده به نام شهدا حداکثر ۲هزار مورد است ،بنابراین پیشنهاد مدیریت
شهری آن است که مساجد و یا پایگاه های بسیج در هر محله ،شهدای محله خود را که کوچه
ای به نام آنان نامگذاری نشده است شناسایی و آن را برای طی مراحل بعدی به کمیسیون
خدمات شهری شورای اسالمی شهر معرفی کنند.
مدیرکلگمرکاتاستانقمخبرداد:

ترخیص بیش از  ۲۷۵میلیون دالر کاال از
گمرکاتقم

مدیرکل گمرکات استان قم گفت :در سال گذشته بیش از ۲۷۵میلیون دالر کاال از گمرکات
استانومنطقهویژهاقتصادیسلفچگانترخیصشد.
دریکوندی با اعالم این خبر اظهارداشت :عمده کاالهای وارداتی استان ،مواد اولیه
واحدهای تولیدی و صنایع بوده که عمدتا از کشورهای چین ،آلمان ،ایتالیا و هلند به کشور
وارد شده است.
دریکوندی با بیان اینکه در سال  ۱۳۹۹بیش از  ۱۴۸میلیون دالر کاال از طریق گمرک
استان به دیگر کشورها صادر شده افزود :کاالهای صادراتی استان در سال گذشته بیش
از  ۸درصد به لحاظ ارزش و  ۱۱درصد به لحاظ وزن نسبت به سال  ۹۸رشد داشته است.
وی با اشاره به برخی از محدودیتهای سال گذشته و بسته شدن مرزها به دلیل شیوع
کرونا گفت :در سال گذشته نزدیک به  ۲ماه مرزهای صادراتی کشور بسته شد ،اما به همت
تولید کنندگان و صادرکنندگان شاهد رشد چشمگیر صادرات در ۶ماهه دوم سال بودیم.
مدیرکل گمرک استان با بیان اینکه عمده کاالهای صادراتی استان به کشورهای عراق،
افغانستان ،پاکستان ،کشورهای حوزه خلیج فارس روسیه وبرخی کشورهای اروپایی از
جملهآلمان،ایتالیاو...فرستادهمیشودخاطرنشانکرد:فرآوردههاینفتی،کفش،گرانول
وشمش سرب و روی بیشترین حجم کاالهای صادراتی استان را به خود اختصاص داده اند.
وی در ادامه از مراودات گمرکی استان با بیش از  ۳۰کشور خبر داد وگفت :در سال جدید
که به نام تولید پشتیبانیها و مانع زداییها نام گذاری شده خدمات ویژهای از طرف گمرکات
استان به واحدهای تولیدی و صادرکنندگان استان ارائه میشود.
دریکوندی گفت :ارائه خدمات فوق العاده ،ترخیص درصدی کاال و مواد اولیه کارخانهها
و ترخیص  ۹۰درصد از مواد اولیه کارخانهها بدون نیاز به کد رهگیری از جمله خدمات ویژه
گمرکاتاستانبهتولیدکنندگانوصادرکنندگاناستاناست.
وی با بیان اینکه گمرک استان در حال حاضر به خطوط ریلی نیز متصل شده خاطرنشان
کرد :فضا و زیرساخت بسیار مناسبی در مجموعه گمرکات استان فراهم شده تا واحدهای
تولیدی با کمترین هزینه و صرف کمترین زمان بتوانند کاالهای تولیدی خود را صادر و مواد
اولیه مورد نیاز صنایع را وارد کنند.
مسئول بسیجکارگران وکارخانجات سپاه علی بن ابیطالب (ع) خبرداد:

توزیع پنج هزار ماسک
بین کارگران فصلی قم

مسئول بسیج کارگران وکارخانجات سپاه علی بن ابیطالب (ع) از توزیع پنج هزار ماسک
بین کارگران فصلی شهر قم خبرداد.
سرهنگ علی واالیی دیدار با خانوادههای آسیب دیده از کار و توزیع سیصد بسته معیشتی
بین خانوادههای کم برخوردار کارگری را از اقدامات بسیج کارگری استان خواند وگفت :در
آستانه یازده اردیبهشت روز جهانی کار وکارگر ۵هزار ماسک بین کارگران فصلی توزیع شد.
عباس شیری رئیس کانون کارگران استان قم هم با اشاره به شیوع کرونا گفت :همایشها
تعطیل شده و برنامه کانون کارگران در مالقات با مسئوالن و نمایندگان استان و پیگیری
مطالبات جامعه کارگری استان خالصه شده است.
سی هزار کارگر در مراکز تولیدی استانفعالیت میکنند که بیش از هفتصد نفر ازاین تعداد
بصورت کارگر فصلی در میادین شهر دیده میشوند.
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم خبرداد:

توزیع گل و گیاه در غرفههای بازیافت
همزمان با هفته زمین پاک

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت :به مناسبت هفته زمین پاک گل و
گیاه در غرفههای بازیافت سطح شهر به همیاران اهدا میشود.
سید عبدالله میرابراهیمی با اشاره به اهمیت توجه به هفته زمین پاک ،اظهار داشت:
طرحهای تبادل پسماند خشک با گل و گیاه و کتاب و دیگر موارد در طول سال در غرفههای
بازیافتاجرامیشود.
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم خاطرنشان کرد :اجرای این طرحها با
هدف تشویق و ترغیب شهروندان در راستای مشارکت در طرح تفکیک پسماند از مبدأ است.
میرابراهیمی با اشاره اجرای طرحهای تشویقی در هفته زمین پاک ،تصریح کرد :در این
هفته طرحهایی در جهت ترغیب و تشویق شهروندان بهمنظور حفظ و افزایش مشارکت
شهروندیدرغرفههایبازیافتبرگزارمیشود.
در جلسه رسمی شورای اسالمی قم تصویب شد؛

معافیتمهمانپذیرهاازپرداخت
عوارض سال ۹۹

در جلسه رسمی شورای اسالمی قم ضمن بررسی بودجه سازمانهای بهسازی اطراف
حرم مطهر و آتشنشانی ،از معافیت 9ماهه عوارض سال 99تاالرها و هتلها و معافیت کامل
مهمانپذیرها در سال گذشته خبر داده شد.
به گزارش شهرنیوز ،جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم با حضور شهردار،
معاونان شهرداری قم و اعضای شورای اسالمی شهر در سالن جلسات این شورا برگزار شد.
در بخش دیگری از این جلسه موضوع الیحه معافیت مهمانپذیرها ،تاالرها و هتلها از
پرداخت عوارض را در سال ۹۹در راستای حمایت از اشتغال و کارآفرینی به علت شیوع کرونا
موردبحث و بررسی قرار گرفت.
پس از تحلیل و بررسی این موضوع ،معافیت کامل مهمانپذیرها و دریافت سه ماه از
عوارض تاالرها و هتلها در پرداخت عوارض سال  ۹۹شهرداری به تصویب اعضای حاضر
در جلسه رسید.
در جلسه شورای اسالمی شهر همچنین موضوع نامگذاری ۱۴کوچه و خیابان بنام مبارک
شهدابهتصویبرسید.

اقتصادی5
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آیاسناریویمالباختگانبورستکرارمیشود؟

رمزارزها؛ جذاب اما پرریسک

بررسیهانشانمیدهدفقدانزیرساختحقوقیوذاتشفافیتگریزپدیدهارزهای
ً
دیجیتال ،کار را برای احقاق حقوق مالباختگان و شاکیان پروندههای رمزارز تقریبا
ناممکنکردهاست.
با سرایت ویروس کرونا به اقتصادهای بزرگ جهان ،توجه به سرمایهگذاری در
بازارهایی نظیر طال و رمزارز شدت گرفته است .تا جاییکه هر اونس جهانی طال در
ً
مرداد سال گذشته به  ۲۰۶۰دالر رسید و بیتکوین هم اخیرا تا قله  ۶۴هزار دالری باال
ً
آمد و اخیرا در محدوده  ۵۰هزار دالری نوسان میکند.
در سالهای اخیر در ایران نیز موج جدیدی از سرمایهگذاری در بازار رمزارزها شکل
گرفته که نسبت به آن بیم و امیدهایی وجود دارد .شاید مهمترین دلیل استقبال مردم
کشورمانازبازاررمزارزها،بهرهمندیازافزایشنرخارزوافزایشقیمتجهانیرمزارزها
باشد؛ اتفاقی که ناشی از ارزشگذاری دالری رمزارزهایی مانند بیتکوین است.
ریسک مضاعف استخراج و سرمایهگذاری بر رمزارز در ایران
فارغ از دوران صعودی قیمت رمزارزها ،ریزشهای اخیر بازار ارز و کاهش قیمت
بیتکوین ۲ ،مؤلفه مهم برای افت تصاعدی ارزش دارایی برای سرمایهگذاران ایرانی
بازار رمزارزها محسوب میشود .آخرین تحول قیمتی در بازارهای ارزهای دیجیتال
نیز مربوط به سیاستگذاری اقتصادی آمریکا با رونمایی از یک بسته مالیاتی بود که
نشانگر اثرپذیری و دهنبینی نرخها در این بازار دارد.
در این باره ،ریزش شدید قیمت بیتکوین که سابقه آن به ریزش  ۸۰درصدی قیمت

در حد فاصل دسامبر  ۲۰۱۳تا ژانویه  ۲۰۱۵و نیز ریزش  ۷۲درصدی قیمت بیتکوین
در سال  ۲۰۱۸باز میگردد ،از یک سو و امکان کاهش نرخ ارز در ایران از سوی دیگر،
(بر فرض مصون ماندن از هرگونه کالهبرداری و مسدودی) ،خطر کاهش ارزش دارایی
مردم در این بازار را گوشزد میکند.
فارغ از نوسانات شدید قیمتی ،در روزهای اخیر اخبار بدی از کشور ترکیه به
گوش معاملهگران بازار رمزارز رسیده است .چندی پیش ،صرافی تودکس ()thodex
از دسترس خارج و مدیر این صرافی با  ۲میلیارد دالر رمز ارز متواری شد؛ از سوی
دیگر ،صرافی وبیتکوین ( )vebitcoinنیز در ابتدای این هفته از سوی ناظر مالی ترکیه
تعطیل و تمامی حسابهای بانکی این صرافی مسدود و کارکنان آن دستگیر شدند.
بررسیها نشان میدهد ،فقدان زیرساخت حقوقی و ذات شفافیتگریز ارزهای
ً
دیجیتال ،کار را برای احقاق حقوق مالباختگان و شاکیان پروندههای رمزارز تقریبا
ناممکن کرده است؛ حال آنکه این امر به دلیل مسدود شدن کیف پول برخی ایرانیها
در شرایط تحریم و افزایش کالهبرداریها از افراد ناآگاه و مشتاق به سرمایهگذاری در
حوزه استخراج یا معامله رمزارزها بیش از سایر کشورهای جهان به چشم میخورد.
درهمینارتباط،سرهنگرجبی،رئیسمرکزتشخیصوپیشگیریازجرایمسایبری
پلیس فتا در یک گفتوگوی تلویزیونی با بیان اینکه تعداد تخلفات در حوزه ارزهای
دیجیتال افزایش پیدا کرده ،گفت :عمده پروندههای ثبتی در پلیس فتا مربوط به
مالباختگانی است که اطالع و شناختی نسبت به پدیده رمزارز و فرآیند استخراج و
معامله آن نداشته و سرمایه خود را با انگیزه سرمایهگذاری در اختیار کالهبرداران قرار
میدهند.
وی در خصوص مخاطرات سرمایهگذاری در بازار رمزارزها اظهار داشت:
سرمایهگذاری به صورت پانزی یکی دیگر از دامهایی است که کالهبرداران برای
سرمایهگذاران پهن کردهاند .در این روش افراد سرمایه خود را در اختیار شرکتهایی
قرار داده که قول سود چشمگیر ماهیانه به آنان میدهند .عمده این شرکتها خارج
از کشور هستند و تا زمانی که هرم سرمایهگذاری تکمیل نشده باشد ،به اعضا سود
میدهند .اما پس از تکمیل هرم ،اقدام به کالهبرداری کرده و دیگر اثری از آن شرکت
نخواهدبود.
ً
ازطرفی،اخیرااصغربالسینیدربارهآیندهقیمتهادرارزهایدیجیتالگفت:تجربه
نشان داده در چنین بازارهایی ریسک عدم نفع و تحمیل زیان به سرمایه گذاران بسیار
جدی و کلیدی است ،همانطور که در روزهای اخیر بخش قابل توجهی از خریداران
کریپتو کارنسیها و بیت کوین که با قیمتهای بسیار باالیی اقدام به خرید کرده بودند،
دچار خسران و زیان جدی شدند.

این اقتصاددان هشدار داد :آنچه که میتواند باعث نگرانی جدی شود ورود
بخشهایی از جامعه برای سرمایهگذاری در این حوزه است در حالی که متأسفانه
تجربه و تحلیل دقیق و آگاهانه از روند بازار کریپتو کارنسیها ،نحوه قیمتگذاری،
استخراج و معامالت ندارند و بر اساس جو روانی و فضای تبلیغاتی به وجود آمده وارد
چنینبازاریمیشوند.
بهشتیبرایکالهبرداری
بر اساس آنچه مطرح شد ،امکان اثرپذیری قیمتها در بازار ارزهای دیجیتال از
سیاستهای اقتصادی دولتها ،تمرکز باالی چینیها در فرآیند استخراج و مدیریت
آتی بازار ،انتظار اصالح عمومی قیمتها و النهگزینی کالهبرداران در زوایای پنهان
پدیده رمزارز ،مخاطرات بینالمللی برای کلیه سرمایهگذاران محسوب میشود و
به همین دلیل اغلب کارشناسان سهم حداقلی برای ارزهای دیجیتال در سبدهای
سرمایهگذاریقائلهستند.
زوایای کمتر شناخته شده و پشت پرده پیچیده ارزهای دیجیتال به لحاظ فنی،
بازار رمزارزها را بستری ایدهآل برای اقدامات مجرمانهای نظیر پولشویی ،تأمین مالی
تروریسم ،کالهبرداری و تأمین منابع سایتهای شرطبندی کرده و همین مساله
ریسک سرمایهگذاری در معامالت رمز ارزها را افزایش داده است.
سناریوی بورس در رمزارزها تکرار میشود؟
در ایران مدتی است گروهی از کارشناسان اقتصادی نسبت به تکرار سناریوی ریزش
مردادماه  ۱۳۹۹بازار بورس در بازار ارزهای دیجیتال هشدار میدهند .استدالل این
گروه ،به اصالح توأمان قیمت جهانی ارزهای دیجیتال و کاهش نرخ ارز بازمیگردد
و از فقدان پشتوانه در ازای این دارایی پرحاشیه خبر میدهند .این در حالی است که
برخی از سرمایهگذاران ،برای فرار از ریسک بازار سهام و در امان ماندن از زیانهایی
نظیر ریزش سال گذشته بازار سهام ،وارد عرصه ارزهای دیجیتال شده اند.
آنچه در این میان حائز اهمیت و قابل تأمل است ،مراجعه حجم باالی مالباختگان
رمزارز و نیز مسدود شدن برخی کیفهای پول سرمایهگذاران ایرانی به بهانههای
مختلف در بازار ارزهای دیجیتال است؛ پدیدهای که بارها در رسانهها مورد اشاره قرار
گرفته و ریسکهای مواجهه با آن مکرر بیان شده است؛ بنظر میرسد اطالعرسانی
عمومی نسبت به ابعاد پیدا و پنهان بازار رمز ارزها میتواند نقش مهمی در افزایش
آگاهی مردم نسبت به این بازار جدید داشته و از مغبون شدن بسیاری از سرمایه گذاران
که با حداقل دانش و شناخت ،سرمایه خود را وارد این بازار میکنند ،جلوگیری کند.
مسئولیتی که بنظر میرسد مشترکا متوجه دستگاه سیاستگذار حوزه رمز ارز ،یعنی
بانک مرکزی و نیروی انتظامی است.

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات
مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس
گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند
-1رأی شماره  139960330002011010مربوط به پرونده کالسه
1398114430002002337مربوط به سیف الله زندیه فرزند محمدقربان
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
126/50مترمربع پالک  2477/88اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره
دوقم مالکیت متقاضی طی سند مالکیت مشاعی ثبت در دفتر 158صفحه(169م
الف)9496
 -2رأی شماره  139960330002013864مربوط به پرونده کالسه
 1398114430002002206مربوطبهمحمدعربیفرزندشیرینعلیدرقسمتی
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت60/25مترمربع پالک
شماره فرعی از 1877/130اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از رضاقلی تبریز و جعفرقلی تبریز صفحه
 416دفتر (279م الف)9498
 -3رأی شماره  139960330002020577مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002002086مربوط به سعید چپش لو فرزند محرم درقسمتی
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 56/40مترمربع
پالک شماره فرعی از  2283اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از عبداله عباسی صفحه  28دفتر (90م
الف)9500
-4رأی شماره  139960330002021192مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002000299مربوط به علی خان ابادی بزچلوئی فرزند اسماعیل
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 100/40
مترمربع پالک شماره فرعی از  2091و  2092اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت
ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از مهدی صفری و داود
احمدی و انسی رضویان(م الف)9539
-5رأی شماره  139960330002021327مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002001543مربوط به حمید عباسی فرزند جواد درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  38/10مترمربع پالک
شماره فرعی از 1938/119اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از مونس و سوسن و فاطمه و سیمین
شهرت همگی جعفری تخم شلی طی سند قطعی شماره  10603مورخ 80/7/2
دفترخانه 22قم(م الف)9540
-6رأی شماره  139960330002021912مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002001606مربوطبهمهدییوسفیفرزندعنایتاله درقسمتی
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت86/60مترمربع پالک
شماره فرعی از1836/1اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از معصومه گل وردی و حسن الهامی صفحه153
دفتر (300م الف)9541
-7رأی شماره  139960330002018568مربوط به پرونده کالسه
 1398114430002002719مربوط به مهدی داودی فرزند عباس درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 63/37مترمربع پالک
شماره97فرعی از2275اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسین انصاری صفحه  290دفتر (108م
الف)9542
-8رأی شماره  139960330002021108مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002002025مربوط به جعفر رضائی رحیم فرزند محمدتقی
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
114/30مترمربع پالک شماره فرعی از 2147اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت
ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از اکرم حیدری صفحه
 278دفتر (370م الف)9543

-9رأی شماره  139960330002021077مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002001405مربوط به امیرمحمد متولی فرزند عباس درقسمتی
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 144مترمربع پالک
شماره 178فرعی از 2139اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 169دفتر(212م الف)9544
-10رأی شماره  139960330002022247مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002000111مربوط به خدیجه مرادزاده فرزند علی اصغر
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 55مترمربع
پالک شماره فرعی از 1955اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه ازابوالقاسم افسر ورثه مرحوم حسین افسر
طی سند قطعی شماره  4786مورخ  38/4/31دفترخانه  7قم و شماره 49179
مورخ  38/10/13دفترخانه  8قم (م الف)9545
-11رأی شماره  139960330002022667مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002001955مربوط به محمود قدومی رومهران فرزند
علیرضا درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
118مترمربع پالک شماره 1فرعی از2439اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از جعفر آقا محمدی صفحه
 577دفتر (262م الف)9546
-12رأی شماره  139960330002022015مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002001542مربوط به احمدعلی محمدی فرزند قربانعلی
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
70/98مترمربع پالک شماره فرعی از 1843اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت
ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از سیدحسین شریفی(م
الف)9547
-13رأی شماره  139960330002022164مربوط به پرونده کالسه
 1398114430002002483مربوطبهبتولدهقانپناهفرزندمحبوبدرقسمتی
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 144مترمربع پالک
شماره فرعی از1870/1/232اصلی و1870/1/233واقع در قم بخش حوزه ثبت
ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی مبایعه نامه عادی و طی سند قطعی صفحه
 447دفتر  147نسبت به 72مترمربع از پالک  1870/1/232اصلی و مبایعه نامه
عادی و خریداری مع الواسطه از محمدعلی جان نثاری الوانی صفحه  560دفتر
 223نسبت به  72مترمربع از پالک  1870/1/233اصلی(م الف)9548
-14رأی شماره  139960330002006941مربوط به پرونده کالسه
 1397114430002000574مربوط به بهروز بختیاری فرزند علی وردی
در2دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
158/75مترمربع پالک شماره  2173اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از علی اکبر مطیع ثبت دفتر346
صفحه(139م الف)9549
-15رأی شماره  139960330002007092مربوط به پرونده کالسه
 1397114430002000575مربوط به علی وردی بختیاری فرزند امیرحسین
در 4دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
158/75مترمربع پالک شماره2173اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره
دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از علی اکبر مطیع ثبت دفتر 346
صفحه(139م الف)9550
-16رأی شماره  139960330002022661مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002002347مربوط به علی پورشادمان فرزند حسن درقسمتی
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 46/50مترمربع
پالک شماره فرعی از 2273اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره  2279مورخ  88/7/14دفترخانه 60
قم(م الف)9551
-17رأی شماره  139960330002022111مربوط به پرونده کالسه
 1398114430002002155مربوط به علی کریمی شایان پور فرزند محمدتقی

درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
150مترمربع پالک شماره فرعی از1956/680اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت
ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه ولی اله براتی و محمد
تقی اسدی طی سند قطعی شماره  20987مورخ  56/4/1دفترخانه  20قم(م
الف)9552
-18رأی شماره  139960330002022017مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002002039مربوط به مهدی آقازیارتی فراهانی فرزند
محمدحسین درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت 72مترمربع پالک شماره فرعی از 1878/34اصلی واقع در قم بخش
حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 39874مورخ
 95/5/30دفترخانه  56قم(م الف)9553
-19رأی شماره  139960330002022519مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002000369مربوطبهعباسدارابیفرزندرمضانعلیدرقسمتی
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 55مترمربع پالک
شماره فرعی از 2209مکرر اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک 3123
اصلی تبدیل شده واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و
خریداری مع الواسطه از سیدعلی اکبر تولیتی صفحه 116دفتر( 5م الف)9554
-20رأی شماره  139960330002022664مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002001677مربوط به خیرالله نجفی فرزند حمزه علی
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
102مترمربع پالک شماره فرعی از 2190اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسن خطیبی صحفه 259
دفتر (67م الف)9555
-21رأی شماره  139960330002021331مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002001479مربوط به زهرا دارابی فرزند علی درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 57/50مترمربع پالک
شماره 145فرعی از 2160اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از فیض اله شکارچی صفحه  477دفتر
(126م الف)9557
-22رأی شماره  139960330002022125مربوط به پرونده کالسه
 1398114430002002478مربوط به الهام فشخورانی فرزند احمدعلی
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت56مترمربع
پالک شماره فرعی از 2303اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از علی کریمی راهجردی صفحه 260دفتر
(335م الف)9559
-23رأی شماره  139960330002021772مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002000146مربوط به امیرحسین بیات فرزند علی درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت53مترمربع پالک شماره
فرعی از2304اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی
و خریداری مع الواسطه از معصومه ملکی صفحه 38دفتر(10م الف)9560
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء
موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین
مشاعیمراتبدردونوبتبهفاصله 15روزآگهیتاچنانچهاشخاصذینفعاعتراضی
داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد منطقه ی دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم
اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم
و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس
قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و آفتاب یزد)
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/23:
تاریخانتشارنوبتدوم1400/02/08:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

طبق آخرین آمار اعالمی مرکز ملی آمار؛

قم کمترین نرخ تورم کشور

طبق آخرین آمار اعالمی مرکز ملی آمار ،قم با ۳۵.۸درصد کمترین نرخ تورم۱۲
ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۰را داشت.
برپایه این گزارش  ،در فروردین ماه  ١٤٠٠بیشترین نرخ تورم ماهانه
خانوارهای کشور مربوط به استان بوشهر با  ٤.٤درصد افزایش و کمترین نرخ
ی تهران و چهارمحال وبختیاری با  ١.۷درصد
تورم ماهانه مربوط به استانها 
افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)
برای خانوارهای کشور  ٤٩.٥درصد است .بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه
مربوط به استان ایالم ( ٥٨.١درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤٢.٨
درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه  ١٤٠٠برای خانوارهای کشور به
عدد ٣٨.٩درصد رسید .بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه
( ٤٢.٩درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم ( ٣٥.٨درصد) است.
خانوارهایشهری
در نخستین ماه  ١٤٠٠یشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط
ن و بلوچستان با  ٤.٥درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه
به استان سیستا 
ن تهران با  ١.٧درصد افزایش است.
مربوط به استا 
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)
برای خانوارهای شهری کشور  ٤٨.٨درصد است .بیشترین نرخ تورم نقطه به
نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان چهارمحال وبختیاری ( ٥٨.٢درصد) و
کمترین آن مربوط به استان قم ( ٤٢.٧درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه  ١٤٠٠برای خانوارهای شهری به
عدد ٣٨.٦درصد رسید .بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان
ن آذربایجان غربی ( ٣٥.٣درصد)
( ٤٢.٧درصد) و کمترین آن مربوط به استا 
است.
خانوارهایروستایی
در فروردین ماه  ١٤٠٠بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به
استان خوزستان با  ٥.٥درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان
چهارمحال وبختیاری با ٠.٧درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای
خانوارهای روستایی ۵۳درصد است.
ن ایالم ( ٦٣.٣درصد) و کمترین
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استا 
آن مربوط به استان قم ( ٤٣.٥درصد) است .نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به
فروردینماه ١٤٠٠برایخانوارهایروستاییبهعدد ٤٠.٦درصدرسید.بیشترین
ن همدان (٤٧.١درصد) و کمترین آن مربوط
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استا 
ن سیستان وبلوچستان ( ٣٥.٧درصد) است.
به استا 
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه140004030011000333/1:
بدینوسیله به اقای عباس بختیاری زاده ،نام پدر :مرتضی تاریخ تولد:
 1324/04/05شماره ملی 0385359519 :شماره شناسنامه 10 :از
قم بدهکار ،سند ازدواج :شماره سند ،985 :تاریخ سند1352/10/24 :
دفترخانه صادرکننده :دفترخانه ازدواج شماره 37شهر قم استان قم ابالغ می
گردد که خانم صدیقه فالح اصل نام پدر :غالمعلی باستناد سند مذکور جهت
وصول مهریه مبلغ  80000ریال که وفق تبصره یک ماده  1082قانون مدنی
به نرخ روز به مبلغ 235536232ریال محاسبه گردیده است مبادرت به صدور
اجرائیه نموده و پرونده تحت کالسه ( 140004030011000333/1با
شماره بایگانی  )140000347در شعبه اجرای ثبت قم در جریان است چون
نشانی شما مندرج در سند مزبور شناخته نشده است و بستانکار نیز نتوانسته
شما را معرفی نماید .لذا حسب تقاضای بستانکار و طبق ماده  18آئین نامه
اجرا مفاد اسناد رسمی اجرائیه فوق الذکر در روزنامه منتشر می گردد لذا الزم
است ظرف مدت  10روز از انتشار این آگهی (که به منزله ابالغ اجراییه است)
نسبتبهپرداختبدهیاقدامدرغیراینصورتعملیاتاجرائیتعقیبخواهد
شد .این آگهی فقط در همین یک نوبت منتشر و آگهی دیگری جز مزایده (در
صورت بازداشت اموال) منتشر نخواهد شد.
الزم به ذکر است که طبق ماده  18اصالحی آئین نامه اجرا ابالغ شونده
می بایست سریعا نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا اقدام نمائید و کلیه ابالغها از
طریق آن سامانه انجام خواهد شد و مسوولیت عدم ثبت نام و عدم ابالغ اوراق و
اخطاریه ها بر عهده شما خواهد بود( .م الف )13893
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم-مهدی روزخوش
آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی و مشاعی
هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه جعفریه
تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را
براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء
ذیل تایید نموده اند.
-1رای شماره  139960330005000271مربوط به پرونده کالسه
 1399114430005000013مربوط به شرکت حمل و نقل سعادت کوش
به شناسنامه شماره کدملی 10860964247در قسمتی از  /ششدانگ گاراژ
به مساحت  925/6مترمربع پالک شماره  88فرعی از  136اصلی واقع در قم
بخش حوزه ثبت ملک جعفریه مبایعه نامه عادی/سند رسمی 203519دفتر
 18قم (م الف.)9503
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به
مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه جعفریه تسلیم و رسید آن را اخذ
و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل
نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و آفتاب یزد)
تاریخ انتشار اول 1400/01/23 :تاریخ انتشار دوم1400/02/08 :
محمدرضا خدایاری -رئیس ثبت اسناد و امالک جعفریه

آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش
کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند.
 -1رای شماره  139960330001014622مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001500مربوط به محمد لک فرزند رضا در ششدانگ یک باب ساختمان به
مساحت  70/97مترمربع پالک شماره  10327اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره  17883مورخ  99/02/04دفترخانه 77
قم(م الف )9495
 -2رای شماره  139960330001014919مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001407مربوط به علی اسماعیلی فرزند غالمرضا در ششدانگ یک باب
ساختمان به مساحت  61/44مترمربع پالک شماره  7121اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از کبری رها
شده از سند قطعی  33450مورخ  33/03/30دفترخانه  8قم(م الف )9497
-3رای شماره  139960330001012985مربوط به پرونده کالسه  1399114430001000001مربوط به تقاضای ناصر خالقی طلب فرزند محمد در ششدانگ
یک باب ساختمان به مساحت  20/62مترمربع پالک باقیمانده  10366اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره  24693مورخ
 1399/07/09دفترخانه  74قم و اقرارنامه اصالحی  24709مورخ  1399/07/29دفترخانه  74قم(م الف )9499
 -4رای شماره  139960330001013943مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001517مربوط به ریحانه قلی زاده آغوزی فرزند جعفرقلی در ششدانگ
یک باب ساختمان به مساحت  201/43مترمربع پالک شماره  11089اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر
الکترونیکی(139720330001005588م الف)9501
-5رای شماره 139960330001014485مربوط به پرونده کالسه 1398114430001002206مربوط به ابوالفضل جصاس فرزند مرتضی در ششدانگ یک باب ساختمان
به مساحت 72مترمربع پالک شماره 11243اصلی واقع در قم بخش 1حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از وراث غالمعلی ولی (م الف)9502
-6رای شماره 139960330001013980مربوط به پرونده کالسه 1398114430001002134مربوط به محمد کالنتری خلیل آباد فرزند فضل علی در ششدانگ

یک باب ساختمان به مساحت 99مترمربع پالک شماره9448اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 148صفحه
 16به موجب سند قطعی  61026مورخ  84/03/16دفترخانه  14قم(م الف )9504
-7رای شماره  139960330001015132مربوط به پرونده کالسه  1399114430001000987مربوط به معصومه بیکی فرزند عباس در ششدانگ یک باب
ساختمان به مساحت 53/09مترمربع پالک شماره 17فرعی از 11022اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه
از علی اکبر ثمری صادره در دفتر  243صفحه (168م الف )9556
-8رای شماره  139960330001011743مربوط به پرونده کالسه  1397114430001001693مربوط به اعظم حسن بیکیان فرزند حسن در ششدانگ یک باب
ساختمان به مساحت  148مترمربع پالک شماره 6717اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  276صفحه 28
به موجب سند قطعی به شماره  28367مورخ  1397/09/21دفترخانه  55قم بانضمام سهم االرث متقاضی از مالکیت خانم معصومه علی بخشی به شماره دادنامه
 9609972524000952مورخ  1396/03/29شعبه  40حقوقی شورای حل اختالف قم (م الف )9558
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی
مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت
اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را
به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و آفتاب یزد)
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/23:
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/02/08:
داود فهیمی نیک -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم
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 شماره 5258ت وچهارم 
چهارشنبه -هشتم اردیبهشت ماه  -1400سال بیس 

رییسفدراسیونوزنهبرداری:

مرادی و رستمی تحت هر شرایطی به
کلمبیااعزاممیشوند

رییس فدراسیون وزنهبرداری گفت:
«سهراب مرادی» و «کیانوش رستمی»
تحت هر شرایطی برای حضور در
رقابتهای انتخابی المپیک به کشور
کلمبیااعزامخواهندشد.
«علی مرادی» در خصوص مسابقات
قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک که در
ازبکستان برگزار شد ،اظهار داشت:
این پیکارها با نتایج خوب ورزشکاران
کشورمان به پایان رسید و البته نشان داد که کشورهای دیگر مانند ازبکستان،
قزاقستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان و چین نیز به خوبی توانستند وضعیت
کرونایی را کنترل کنند و شرایط بسیار خوبی برای تمرین ورزشکاران خود فراهم
کنند.
وی ادامه داد :این موضوع نشان داد که آنها با تمرینات زیادی که داشتند،
از آمادگی بسیار باالیی برخوردار بودند .ورزشکاران این کشورها نه تنها در فاصله
یکساله بعد از شیوع ویروس کرونا ،تمرینات خود را قطع نکرده بودند ،بلکه با توان
باال در مسابقات شرکت کردند.
رییس فدراسیون وزنهبرداری افزود :ورزشکاران کشورمان نیز بعضی اوقات در
استانها به دلیل وضعیت کرونایی و محدودیتها نتوانستند تمرینات منظمی
داشته باشند و اکثر مواقع محل تمرین آنها تعطیل بود .در شرایط اردویی نیز
ما در کمپ تمرینی ،تمرینات را با رعایت شیوهنامههای بهداشتی برگزار کردیم و
ملیپوشان در این مدت رکوردهای خوبی داشتند و توانستند نتایج قابل قبولی
بگیرند.
مرادی تصریح کرد :در این مسابقات از حیث مدال بعد از چین دوم و از نظر
امتیاز نیز چهارم شدیم .البته شایستگی بچهها باالتر از اینها بوده و هیچ چیزی
از ارزشهای آنان کم نشده است.
وی اضافه کرد :در خصوص کسب سهمیه المپیک نیز «کیانوش رستمی» و
«سهراب مرادی» تمام تالش خود را کردند تا کسب سهمیه کنند اما همانطور
که مطلع هستید با توجه به شرایطی که این دو از قبل داشتند و امتیاز کمتری
توانسته بودند برای سهمیه المپیک بدست بیاورند ،در ازبکستان هم امتیاز کامل
برای کسب سهمیه ،نتوانستند بدست آورند .به ناچار باید این دو ورزشکار را به
مسابقات انتخابی المپیک کلمبیا اعزام کنیم که آخرین آوردگاه کسب سهمیه
است و چند روز آینده برگزار میشود.
رییس فدراسیون وزنهبرداری گفت« :علی داودی» هم که کسب سهمیه کرده
و تنها «علی هاشمی» میماند که باید بین این سه نفر ،یک نفر برای حضور در
المپیک توکیو انتخاب شود تا از سهمیههای خود در المپیک دفاع کنیم.
مرادیدرخصوصنامهفدراسیونوزنهبرداریجهتمحاسبهامتیازهایرستمی
و مرادی به مسووالن فدراسیون بینالمللی اظهار داشت :اقدامات مربوطه انجام
گرفته و ما منتظر پاسخ نامهای که فرستادیم ،هستیم .باید ببینیم وضعیت به چه
شکلاستوآنهامیخواهندچهاقداماتیدراینخصوصداشتهباشندتامانیز
طبق آن برنامهریزی داشته باشیم .در هر حال این دو ورزشکار را به رویداد انتخابی
کلمبیااعزامخواهیمکرد.
وی در پایان افزود :از وزیر ورزش و رییس کمیته ملی المپیک نیز تشکر میکنم
که در این مدت نگاه ویژهای به وزنهبرداری داشتند.
مدیرعاملباشگاهاستقالل:

شاهدناهمگونیبینگروهها
درلیگقهرمانانآسیاهستیم

مدیرعامل باشگاه استقالل گفت :با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا این
دوره از لیگ قهرمانان با افزایش تعداد تیمها همراه بوده و به نظرم شاهد نوعی
ناهمگونیبینگروههاهستیم؛البتهدراینرابطهکارشناسانبایدنظربدهند.
«احمد مددی» در ارزیابی خود از تیمهای حاضر در لیگ قهرمانان آسیا۲۰۲۱
اظهار داشت :تصور میکنم به طور کلی سطح لیگ قهرمانان آسیا باالست و
امیدوارم هر چهار تیم ایرانی به مرحله بعد صعود کنند.
وی در خصوص عملکرد تیمهای رقیب باشگاه استقالل در گروه  Cافزود:
رقبای ما هم در گروه  Cهمه تالش خود را انجام میدهند که نتایج خوبی کسب
کنند .اما از آنجایی که همه مردم عزیزمان هم دیدند ،استقالل یک فوتبال
ً
تهاجمی را به نمایش گذاشت .اصوال سبک مربیگری «فرهاد مجیدی» همانطور
که بارها هم خودش گفته یک سبک تهاجمی است .تیمهای همگروه استقالل
هم همگی در این رقابتها مدعی هستند و با تمام امکانات خودشان پا به میدان
ً
گذاشتهاند .گروه واقعا سختی هست .هرچند تیم الشرطه عراق از این گردونه
خارج شده ،اما رقابت اصلی بین استقالل ،الدحیل و األهلی عربستان است و
این مهم نیز قابل ذکر هست که األهلی عربستان میزبان گروه  Cبوده که رقابت
همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل باشگاه استقالل در خصوص شرایط میزبانی شهر جده و شرایط
کنترل کرونا گفت :در مجموع شرایط میزبانی تا بدین لحظه مناسب بوده ،اما
مشکالتی از جمله دوری مسیر زمین تمرین با محل اقامت بازیکنان و همچنین
بازی در زمین شماره  ۲به جای ورزشگاه اصلی ملک عبدالله و ساعت برگزاری
مسابقات بود .دستورالعملهای بهداشتی هم تا اینجای کار رعایت شده و
مسئولین پزشکی  AFCخیلی خوب رعایت کردند و دقت عمل الزم را در این
زمینهداشتند.
ً
احمد مددی ادامه داد :فعال تمرکز ما بر لیگ قهرمانان آسیا و صعود است .با
شناختی که از مجیدی سرمربی و کادر فنی دارم و البته انگیزه باالی بازیکنان،
اطمینان دارم که در ادامه رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر هم شاهد
ش دلچسب و خوبی از استقالل خواهیم بود.
نمای 
مدیرعامل استقالل درباره اتفاقات تلخ اخیر در ماجرای پسر آبی هم گفت:
این اتفاق تلخ بود و بیانیهای که صادر کردیم ،انزجار خود را از این گونه اقدامات
نابهنجار و تلخ اعالم کردیم و اطالعیههای الزم را هم اعالم کردیم و هرگونه کودک
آزاری را ما محکوم میکنیم و بدون شک از محمدمهدی عزیز بعد از رقابتهای
آسیاییتقدیرویژهخواهیمکرد.
وی در پایان افزود :من از همه هواداران تشکر میکنم و خواهش میکنم ما را از
دعای خیر خود فراموش نکنند و استقالل بتواند با تالش کادر فنی و بازیکنان از
سد األهلی بگذرد و دل هواداران خونگرم و عزیزمان را شاد کنیم.
ژاوی:

دیدار با فوالد یک جنگ واقعی بود
سرمربی تیم السد قطر گفت :دیدار با فوالد یک جنگ واقعی بود و ما نمایش
خوبی در این دیدار داشتیم.
دیدار حساس فوالد خوزستان و السد قطر در چارچوب هفته پنجم مرحله
گروهی لیگ قهرمانان آسیا دوشنبه شب از ساعت  ۲۲:۳۰در ورزشگاه پرنس
فیصل بن فهد شهر ریاض برگزار شد که در پایان تیم السد موفق شد با یک گل
فوالد را از پیش رو بردارد.
«ژاویهرناندز»سرمربی السدقطردرنشست خبری پس ازبازی اظهارداشت:
ما در این رقابتها بازی به بازی بهتر شدیم و امروز توانستیم بازی خوبی مقابل فوالد
انجام دهیم .با این پیروزی به صدر رسیدیم و به هدف خود رسیدیم .این بازی یک
جنگ واقعی بود و ما نمایش خوبی در این دیدار داشتیم.
وی ادامه داد :بازیکنان ما عملکرد بهتری نسبت به حریف داشتند .در حال
حاضر در سخت ترین گروه صدرنشین هستیم چرا که بازیکنان السد مسوولیت
پذیر بودند و نشان دادند که در بازی های حساس بهترین هستند.
سرمربی السد افزود :بازی با النصر یک فینال زود هنگام در آسیاست .همیشه
دنبالپیروزیبرابررقیبانهستیمومیخواهیمصدرنشینباشیم.

محمدپنجعلی:

شکست پرسپولیس مقابل الوحده یک اتفاق بود

پیشکسوتتیمفوتبالپرسپولیس،گفت:شکستنمایندهایرانمقابلالوحده
یک اتفاق بود و این تیم دیگر تا فینال رنگ شکست را نخواهد دید.
تیم فوتبال پرسپولیس در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا برابر الوحده شکست
خورد تا پس از چهار پیروزی متوالی ،سرانجام طعم شکست را بچشد.

محمدپنجعلیپیشکسوتسرخپوشاندرگفتوگوییدرموردعملکردتیمبرابر
الوحده ،ثبت اولین شکست در لیگ قهرمانان آسیا ،۲۰۲۱شانس موفقیت تیم و
 ...صحبتهایی انجام داد که در زیر میخوانید:
اولینشکستپرسپولیسمقابلالوحدهرقمخورد.

چالش جدی پیشروی ورزشکار ایرانی؛

این شکست یک اتفاق بود و به نظرم دیگر تکرار نخواهد شد .پرسپولیس از نظر
فنیتیمبرترمیدانبودامادرفوتبالبرخیاوقاتشکستهاییهمرقممیخورد.
یعنی از دید شما پرسپولیس ایراد فنی نداشت؟
پرسپولیس مانند همیشه توپ و میدان را در اختیار داشت اما گل زود هنگام
حریف موجب شد تا حریف خیلی زود روش تدافعی را در دستور کار قرار داده و
کار پرسپولیس را سخت کند.
پرسپولیس در این دیدار هم موقعیتهای زیادی از دست داد؟
مقابل تیمی که کامال دفاع میکند ،خلق موقعیت سخت است اما تیم به خوبی
این کار را انجام داد و تنها در زدن ضربات آخر کمی با مشکل مواجه شد.
این شکست اما میتواند درس خوبی برای ادامه کار باشد.
درست است اما همانطور که گفتم تیم از نظر فنی مشکل نداشت .اگر تیم از نظر
فنی مشکل داشت می شد انتقاد کرد اما در فوتبال حتی بزرگ ترین باشگاههای
اروپا هم در یک بازی شکست می خورند.
اینپرسپولیسمیتواندمدعیباشد؟
امسال قهرمان آسیا هستیم و در این موضوع تردیدی ندارم .دیگر تا فینال روی
شکسترانخواهیمدید.
بازی بعدی با الریان هم میتواند در صدرنشینی تاثیر زیادی داشته باشد.
این بازی اهمیت ویژهای دارد اما مانند بازی رفت این مسابقه را هم با برتری پشت
سر میگذاریم و به عنوان قاطع ترین صدرنشین به دور بعد مسابقات خواهیم
رفت.
شما خیلی قاطع در مورد قهرمانی صحبت کردید .نقطه قوت این
پرسپولیس را در چه موضوعی دیدید؟
پرسپولیس به معنای واقعی یک تیم است .هم در دفاع و هم در حمله خیلی
خوب کار تیمی را انجام میدهند و کادر فنی هوشمندانه برای هر مسابقه تدابیر
را میاندیشد .از طرفی تفاوتی بین نفرات اصلی و سایر بازیکنان وجود ندارد که
همین موضوع موجب شده تا تیم شرایط خوبی داشته باشد.

اعتراف مرد شماره یک شطرنج:

فیروزجا نامزد اصلی قهرمانی شطرنج در جهان است

چرارقبایعلیاکبریانصرافمیدهند؟

مرد شماره یک شطرنج جهان میگوید که به احتمال بسیار زیاد ،علیرضا فیروزجا نامزد اصلی قهرمانی شطرنج جهان در
آیندهاست.
به گزارش ایسنا ،مگنوس کارلسن نروژی مرد شماره یک شطرنج جهان در جدیدترین اظهار نظر خود در مورد علیرضا
فیروزجاگفت:همهموافقهستندکهعلیرضافیروزجامحتملتریننامزدبرایقهرمانیشطرنججهاندرآیندهاست.
این ستاره نروژی ادامه داد :فیروزجا کاندیدای اصلی قهرمانی جهان در آینده بوده چرا که شانس او از تمام شطرنج بازان
زیر  ۲۰سال برای کسب این عنوان بیشتر است.
همواره رقابتهای علیرضا فیروزجا و مگنوس کارلسن مورد توجه رسانهها و شطرنجبازان مطرح جهان است .حضور
فیروزجا به عنوان نفر اول جوانان شطرنج جهان و کارلسن به عنوان نفر اول شطرنج کالسیک دنیا در یک تورنمنت به
جذابیتهای آن رقابت میافزاید .بیش از این نیز کارلسن درباره فیروزجا اظهار نظر جالبی انجام داده بود .نفر اول شطرنج
جهان درباره نابغه ایرانی شطرنج گفته بود که فیروزجا قصد دارد که یک بازیکن بسیار ،بسیار خوب برای یک مدت طوالنی
شود برای همین به نظر میرسد که تالش خود را انجام میدهد.
او همچنین گفته بود که انتظار رقابتهای بیشتری با فیروزجا دارد و عالقه دارد که چالشهای بیشتری با نابغه شطرنج
ایران داشته باشد .به گزارش ایسنا ،باتوجه به سن کم فیروزجا بسیاری از اهالی شطرنج او را قهرمان جهان بعد از مگنوس
کارلسن میدانند .نفر اول جهان بارها اعتراف کرده بود که علیرضا میتواند جای او را بگیرد.
الزم به ذکر است که باتوجه به آنالین شدن رقابتهای شطرنج ،کارلسن و فیروزجا بارها مقابل یکدیگر قرار گرفتند و
کارلسن بردهای بیشتری را به نام خود زده است اما بازهم اهالی و متخصصان شطرنج معتقداند که فیرزوجا در چهار سال
آینده میتواند به مرد شماره یک شطرنج جهان تبدیل شود.

انصراف رقبای رزمی کار حرفه ای کشورمان با یکی از سازمان های برگزار کننده مبارزات حرفه ای به چالشی جدی
برخورده و همین موضوع روی انتخاب رقبا و انصراف آنها تاثیر گذاشته است.
به گزارش خبرنگار مهر ،امیرعلی اکبری فرنگی کار سابق تیم ملی کشتی کشورمان که چند سالی است وارد مبارزات
حرفهای رزمی شده و مبارزات خوبی هم از او شاهد بودیم ،مدتی است که دچار چالشی جدی شده و رقبای خود یکی
بعد از دیگری از مبارزه با او منصرف میشوند.
«عباسوف» یکبار و «مالیخین» دوبار از دیدار برای رقیب رزمی کار خود از ایران انصراف دادهاند و امیر در آخرین مبارزه
خود بعد از نزدیک به دو سال در سنگاپور در مبارزاتی که سازمان « »ONECHAMPIONSHIPبرگزار کننده آن بود،
در پیکار با «کانگ» کرهای بازنده قفس مبارزه را ترک کرد.
نکتهای که در چند وقت اخیر باعث نگرانی عالقمندان به علی اکبری شده ،اختالف او با سازمان « »ACAمیباشد.
که برخی از کارشناسان مسائل اخیری که وی درگیر آن بوده را به همین موضوع ربط میدهند و شنیده میشود این
اختالف چالشی جدی پیش روی امیرعلی اکبری است .این رزمی کار حرفهای کشورمان تاکنون با سازمانهای مختلف
قرارداد بسته که معروف ترین آن نیز سازمان آمریکایی « »UFCبود که با سروصدا شروع شد و در سکوت به فسخ قرارداد
انجامید .نکتهای که امیر را در این چالش جدی قرار داده ،عقد قرارداد با سازمان «وان چمپیونشیب» است .این در
حالیست که وی با سازمان بالروسی « »ACAقرارداد داشته و قبل از خاتمه قرارداد و انجام کامل تعهدات با سازمان
جدید وارد مذاکره و قرارداد بسته و سازمان فوق نیز درخواست غرامت سنگینی را داشته است.
به نظر میرسد موضوع فوق چالش جدی پیش روی این رزمی کار حرفهای کشورمان باشد که اگر ختم به خیر نشود،
جریمه سنگینی متوجه امیر خواهد بود

حضور در استقالل یا پرسپولیس مالک بودن در تیم ملی نیست؛

اسکوچیچ :به دنبال جنجال نیستیم و می خواهیم موفق شویم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به شرایط موجود
گفت :فوتبال ایران را به خوبی می شناسم و بازیکنان نیز می
دانند من چه انتظاری از آنان دارم.
دراگاناسکوچیچتصریحکرد:منمدتبسیاریاستکهدر
ایران حضور دارم و در این زمان وقت گذاشتم تا فوتبال ایران را

بهخوبیبشناسم.
وی ادامه داد :سطح توقعات من بسیار باالست و بازیکنان
این را به خوبی می دانند .زمانی که آمدم خیلی چیزها سرجای
خودش نبود و باید گفت من آمدم تا پنجره ای را باز کنم تا هوای
تازه بدمد و جو موجود نیز تغییر کند.
وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد افزود :به
دلیل شیوع ویروس کرونا آنطور که می خواستیم بازی های
دوستانه یا تمرین ها دنبال نشد اما من راضی هستم .ما با
کمک فدراسیون ،رسانه ها ،مردم و بازیکنان تیم خوبی را
تشکیل می دهیم و برای موفقیت به زمین می رویم.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد :خوشبختانه
تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا عملکرد بسیار خوبی
داشتند و نشان دادند از چه توانایی برخوردارند .این که در
مقابل تیم های عربی عملکرد موفقی داشته باشید جو خوب
و مثبتی را ایجاد می کند که در تیم ملی نیز می تواند به ما
کمککند.
اسکوچیچ ادامه داد :اردوی خوبی داشتیم و در سیستم
بازی خود تنوع ایجاد کردیم ،البته قرار نیست همه داشته های
خود را رو کنیم تا دستمان برای حریفان باز شود .حرکات داخل
زمین ثابت است اما در سیستم خود تغییراتی را ایجاد کرده ایم
که در راه موفقیت ما موثر است.
سرمربی تیم ملی تاکید کرد :اگر این شانس را داشتم که هر
روز با بازیکنان کار و تمرین کنم ،خیلی خوب بود اما باید قبول

کرد شرایط این روزها به دلیل کرونا فعال به این گونه بوده و ما
باید با این واقعیت به زمین برویم .من هوشیار هستم و می دانم
در چه شرایطی هستیم و بازیکنان نیز می دانند سطح توقعات
من در چه حدی است .حضور در تیم هایی از جمله استقالل یا
پرسپولیس مالک نیست و اگر بازیکنی می خواهد در تیم ملی
باشد باید شرایط را بداند و وظایف خود را به خوبی انجام دهد.
وی در خصوص عملکرد سید جالل حسینی در لیگ
قهرمانان آسیا و حضورش در تیم ملی گفت :او بازیکن سخت
کوشی است و یک مثال برای بازیکنان جوان است .من در
انتخاب های تیم ملی تصویر کالن را می بینم و این بهترین
چیزهایی که می توان در مورد سید جالل گفت.درست نیست
که اسم ببریم ،اما به همه بازیکنان احترام می گذارم ولی
بازیکنان جوان به او نگاه کنند و بداند او چطور زندگی کرده که
این همه آماده است.
اسکوچیچ افزود :من دنبال یک دفاع راست خوب هستم
 ،اگر گل هم بزند که جای خوشحالی است اما وظیفه های
دیگری دارد که باید به آن عمل کند .پوشش دادن فضای زمین
و این که بداند جایگاهش کجاست از جمله وظابف یک دفاع
راست خوب است .برخی از بازیکنان  20یا  30متر فاصله با
دفاع وسط دارند و حواسشان به این مشکل نیست .من یک
دفاع راست اینچنینی را نمی خواهم .انتخاب اول این است که
در پست خود خوب عمل کند اگر هم به هجوم برود که خیلی
بهتراست.

وی ادامه داد :در درون دروازه هم رقابت بسیار سختی داریم،
برخی از گلرها در فرم خوبی هستند و برخی دیگر نه .تجربه
مهم است و این که کدام دروازه بان در شرایط مطلوب تری
هستند.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت :من لیگ قهرمانان را
دنبال می کنم و همه بازی های بازیکنان ایرانی را دنبال می
کنند .هیچ کس از نظر من دور نخواهد ماند و همانطور که
گفتم من تصویری کالن از فوتبال ایران را می بینم .من هر چه
در ذهنم باشد را به زبان می آورم.
وی ادامه داد :اراده تغییر را دیدم و از شرایط راضی هستم.
اگر چیزی سرجای خود نباشد حتما می گویم  .ما هدف
بزرگی داریم و اکر مشکلی را ببنیم خواهم گفت اما االن همه
چیز سرجای خود است و باید بدانیم کجا هستیم و به دنبال
چه می گردیم.
اسکوچیچ تصریح کرد :ما تیم خوبی داریم و توانایی انجام
بازی های خوب را هم داریم  .به این فکر نمی کنیم که اگر این
و آن شود چه می شود ما برای یک هدف بزرگ به میدان می
رویم.اگرتیمنتیجهنگیردهمهازسرمربیگالیهمیکنندومن
این را خوب می دانم.
وی افزود :از هواداران می خواهم به ما و بازیکنان اطمینان
داشته باشند ،ما می توانیم و باید به جام جهانی برویم و این جو
خوب را باید ایجاد کرد .تیم بسیار خوبی داریم و هواداران باید
به تیم خود اعتماد کنند.

بازیکنباسابقهتیمملیفوتبالساحلی:

شزاده در حال تیشه زدن به ریشه فوتبال ساحلی است
دادا 
بازیکن باسابقه تیم ملی فوتبال ساحلی در واکنش به انتقادات و حواشی ایجاد
شزاده به جای ایفای نقش
شده از سوی سرمربی پیشین این تیم گفت :آقای دادا 
پیشکسوت ،تصمیم به تیشه زدن به ریشه این رشته گرفته است و در تالش برای
فرافکنی و تبدیل یک مشکل ملی به مشکل فردی است؛ به این امید که یک بار
دیگه خود را وارد فوتبال ساحلی کند!
همزمان با حذف تیم ملی فوتبال ساحلی از جام جهانی  ۲۰۲۱روسیه از سوی
 ،AFCحواشی مختلفی در ایران پیرامون این تیم به وجود آمده است .بخش عمده
شزاده ،سرمربی پیشین این تیم در حدود ۱۰
این حواشی به اظهارات بهزاد دادا 
سال قبل باز میگردد که مدیران و بازیکنان تیم را به ناکارآمدی و همینطور فساد
متهم کرده است .همزمان با این مسائل ،فدراسیون فوتبال با تهیه اسناد و مدارک
الزم ،اعتراض خود را بابت حذف تیم ملی فوتبال ساحلی به  AFCاعالم کرده که
هنوز پاسخی نگرفته و چه بسا این پرونده هم مانند اعطای میزبانی مرحله گروهی
انتخابی جام جهانی قطر در گروه ایران به بحرین ،به دادگاههای بینالمللی
کشیدهشود.
حسن عبداللهی ،بازیکن با سابقه تیم ملی فوتبال ساحلی در گفتوگو با ایسنا،
درباره حذف این تیم از انتخابی جامجهانی با وجود اسناد و مدارک کافی مبنی
بر قطعی شدن حضور ایران در این رقابتها اظهار کرد :در این چند روز که بحث
انتخاب شائبهانگیز  AFCبرای تیمهای صعودکننده به جام جهانی پیش آمده،
همه بازیکنان و کادرفنی منتظر مشخص شدن جزییات قضیه هستیم .امیدوارم

دوران شما فقط حاشیه و درگیری بود

پیگیریهانتیجهبخشباشدچونحقفوتبالساحلیایرانایننیستکهبابرگزار
نکردن مسابقات انتخابی ،چوب مسابقات دوره قبل را بخوریم .در صورتی کهAFC
می توانست مسابقات را با حضور چند تیم برتر قاره به مدت ۵،۴روز به طور متمرکز
برگزار کند اما حتی این کار را نکرد .وی خاطرنشان کرد :در حالی که این یک اتفاق
کامال مشکوک است ،همه جور تهمت و حرف نادرستی میشنویم .البته اکثر این
شزاده به جای ایفای نقش
مطالب از سوی یک فرد مشخص است .آقای دادا 
پیشکسوت ،تصمیم به تیشه زدن به ریشه این رشته گرفته است و در تالش برای
فرافکنی و تبدیل یک مشکل ملی به مشکل فردی است؛ به این امید که یک بار
دیگر خود را وارد فوتبال ساحلی کند! بازیکن تیم ملی فوتبال ساحلی در واکنش به
شزاده مبنی بر این که برخی بازیکنان تیم ملی با دریافت پول ،برخی
اظهارات دادا 
بازیکنان را به تیم وارد میکنند و عمال سرمربی هیچ کاره است ،گفت :اتفاقات
شزاده را کامال به خاطر داریم .میدانم که او این حرفها
زمان حضور آقای دادا 
را میزند تا دیده شود .وگرنه کسی با سابقه او نباید چنین اظهارات عوام فریبانهای
را مطرح کند .عبداللهی یادآور شد :به نمایندگی از بازیکنانی که افتخارات این ۹
شزاده بس کنید! حداقل شما
سال فوتبال ساحلی را رقم زدیم ،میگویم آقای دادا 
برایجامعهساحلیکامالشناختهشدههستیدوبعیدمیدانمهیچکسبرایشما
فرش قرمزی پهن کند.
شزاده در تیم ملی گفت :ما در این
این بازیکن درباره دوران سرمربیگری دادا 
سالها از اتفاقات گذشته حرفی نزدیم .همیشه احترام همه را حفظ کردیم .به

هر کسی که یک قدم برای فوتبال ساحلی برداشته ،احترام گذاشتیم و تعریفش
شزاده به هم
را کردیم اما االن آرامش این رشته با صحبتهای دروغ آقای دادا 
ریخته و خودش هم خواهان ایجاد آرامش است! این حرفها از سوی کسی مطرح
میشود که وجودش برای تیم ملی همیشه حاشیه و درگیری داشت و بازیکنان در
دوران برگزاری اردو به دو گروه تقسیم میشدند .عبداللهی همچنین با اشاره به
شزاده در فاصله یک روز تا اعزام
اتفاقی که سالها قبل در دوران مربیگری دادا 
به جام جهانی ایتالیا رخ داد ،گفت :دو سه ساعت مانده بود به پرواز تیم ملی ،در
شزاده وارد اتاقم شد و به خاطر این کار به من
حال پیرایش موهایم بودم که دادا 
ناسزا گفت .من نمیتوانم عین کلمات او را بیان کنم اما با بد و بیراه گفتن ،حاشیه
وحشتناکی را درست کرده بود .در حضور جوانترهای تیم به من بد و بیراه گفت و
در ادامه حاشیه درگیری را درست کرد .او ادامه داد :آن شب البسه ما را داده بودند
که در حال پرو و اندازه زدن لباسها ،یک مقدار محیط اتاق به هم ریخته شده بود.
در شبی که باید آرامش در تیم حاکم شود ،به خاطر این اتفاق کوچک با احمدزاده
هم درگیر شد! ظاهرا قبل از این ماجرا با رضاعلی ،مدیر وقت کمیته فوتبال ساحلی
دعوا کرده بود و آن را به بازیکنان منتقل کرد و همه این ماجراها دست به دست
هم داد تا دعوای دیگری درست شود .عبداللهی تاکید کرد :بعد از رفتن شما
شزاده) تیم آرامش خود را به دست آورد و تیم افتخارآفرین فدراسیون فوتبال
(دادا 
و آسیا شد .شما همان موقع بددهنی می کردی و االن هم افراد معدودی که از تو
حمایت میکنند ،در شبکههای مجازی به ما فحش میدهند و بددهنی میکنند.
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سخنگویدولتخبرداد:

دستور رئیس جمهور برای شناسایی عوامل انتشار فایل صوتی ظریف

سخنگوی دولت از دستور رییس جمهوری به وزارت اطالعات برای شناسایی عوامل
انتشار فایل صوتی گفت و گوی وزیر امور خارجه خبر داد و گفت :این ربایش اسناد
توطئهای علیه دولت ،نظام ،انسجام داخلی ،نهادهای کارآمد و سرافراز ما در میدانها
و علیه منافع ملی ماست.
علی ربیعی روز سه شنبه در نشست خبری با اشاره به انتشار فایل صوتی صحبتهای
وزیر امور خارجه و حواشی آن گفت :این فایل صوتی که توسط تلویزیون پترودالری کینه
توز که با دالرهای نفتی اداره می شوند و از روز تاسیس طرفدار سرسخت رنج و تحریم
مردم ایران بوده اند منتشر شد؛ رییس جمهور در همین خصوص به وزارت اطالعات
دستورپیگیریدادند.
سخنگوی دولت گفت :در واقع برشهایی گزینشی از یک گفتگوی بسیار طوالنی
تر با جهت گیری های شطینت آمیز منتشر شده است .این گفت و گو بخشی از برنامه
ای به نام «آن سوی دولت» و با موضوع گزارش و روایت خدمات ،اقدامات ،چالشها
و دستاوردهای دولت های یازدهم و دوازدهم است که زیر نظر مرکز بررسی های
استراتژیک ریاست جمهوری ،مصاحبه هایی با وزیران و معاونان محترم رییس جمهور
در چارچوب تاریخ شفاهی۸ساله دولتهای یازدهم و دوازدهم انجام گرفته است.
ربیعی یادآور شد :بنا بودکه فایل کامل نسخه صوتی ،تصویری و مکتوب گفتگوها در
دفتر هیات دولت با درجه طبقه بندی آرشیو شود و یک نسخه گزیده از هر گفتگو با
توافق مصاحبه شونده ،در یک نهاد ملی مطالعاتی آرشیو و سپس منتشر و در دسترس
عموم قرار گیرد .دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری ادامه داد :در مورد
مصاحبه با آقای دکتر ظریف ،فایل گفتگو با او به دالیلی کامال روشن که ابعاد آن هنوز
روشن نیست (ولی بعد توطئه آمیز آن روشن است) توسط افرادی که هویت آنها در حال
بررسی است ،به سرقت رفته و منتشر شده است.
سخنگوی دولت گفت :جمع بندی فعالیتها و اقدامات در پایان همه دولتها امری
مرسوم بوده است .این بار با یک نگاه نوآورانه با دو هدف ،نخست انتقال تجارب با هدف
نگاهی آسیب شناسانه و سپس مستند ساختن فعالیت و اقدامات دولت هم برای ثبت
تاریخی و هم برای مطالعه عالقمندان به شکل انتشار عمومی پیش بینی شده بود.
سردار قاسم سلیمانی همواره برای ما جاودان خواهد بود
وی با تاکید بر این که جایگاه سپاه انقالب اسالمی و نیروهای مسلح در دولت خدشه
ناپذیر است گفت :سردار قاسم سلیمانی که پیوندی بین نسلی و باعث افزایش سرمایه
اجتماعی نظام مقدس ما بوده است همواره برای ما جاودان بوده و همه ما برای دقایقی
برای ترور ظالمانه این شهید گریسته ایم  .ما جایگاه جان بر کفان و خون هایی که باعث
امنیت ملی ما بوده اند را پاس داشته ایم و قطعا همکاران ما در دولت و بخصوص شخص
دکتر ظریف از این قاعده مستثنی نیست.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال ایرنا در خصوص اختالف افکنی و بهرهبرداری
شبکههای رسانهای معاند از انتشار فایل صوتی گفت و گوی ظریف و اینکه عدهای
میگویند این کار توسط خود دولت با مقاصد انتخاباتی انجام شده است ،گفت :هدف
از مصاحبه این بود در مسائل مهم مانند سیاستهای اقتصادی مالی ،و پیشگیریها
و مسایلی مانند تاالبها ،سیل و مدیریت آن و زلزله از هزینهها گرفته تا سیاستهای
رفاهی و اجتماعی با همه پیچیدگیهایش و حتی مجموعه ای از حوادث تلخی
ت گذاریهای کالن سالمت و
مانند سانچی و پالسکو یا حوادث شیرین مانند سیاس 
بحثهای توسعه صنعتی و حتی چگونگی مقاومت در دوران تحریم ،صادرات در این
دوران و ساز و کارهای مقاومت اقتصادی در محور این گفت و گوها قرار داشت.
وی ادامه داد :بخشی هم مربوط به موفقیتهای وزارت خارجه و موانع و چالشهای
پیش روی آن بود .قطعا حوزه دفاعی و خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است .قرار
بود بخشی از مصاحبهها فقط در قالب انتقال تجارب انتشار محدود داشته باشد و
بخشی هم قرار بود پخش شود و پخش خواهد شد.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری یادآور شد :با دستور ریاست جمهوری،
نهادهای مسوول در حال بررسی چگونگی انتشار و انتخاب گزینشی آن برای پخش

هستند.
ربیعی با بیان اینکه محتوای مطالب گزینشی پخش شده و برجسته سازی از مطالب
فقط در قالب پخش نبود ،گفت :تحلیلهای جانبی این رسانههای پترودالری در
مجموع هدف آنها را مشخص می کرد که با یک تیر چند هدف اعتبار سیاست خارجی،
تحت تاثیر قرار دادن مذاکرات دیپلماتیک سرنوشت ساز ،زایل کردن اعتماد مردم و
ایجاد تفرقه در نظام داخلی را هدف گرفته بودند.
وی افزود :از عده ای که برای هر موضوع حملهای برای دولت پیدا می کنند میخواهم
تا به این موضوع به عنوان یک موضوع ملی توجه کنند چون از یک فایل گزینش شده
و ناقص جنجالسازیهایی ایجاد کردند و باید به شیوه ای در این زمینه برخورد کنیم تا
اینتوطئههاراخنثیکنیم.
نیروهای داخل نظام در تله گفتاری رسانههای معاند قرار نگیرند
ربیعی شائبه انتخاباتی بودن یا انتشار عمدی دولت را به قدری خنده دار دانست که
توضیح دادنش ارزشی ندارد و تاکید کرد :بیشترین لطمه در این خصوص و موارد پیش
آمده ،شامل دولت شده و اتفاقا هدف دولت که انتخابات پرشور است .بار دیگر تاکید
میکنم هدف دولت این نیست تا از جریان خاصی حمایت کند تا با این حمایت از مردم
رای بگیرد بلکه دولت با هر کسی که از صندوق رای بیرون بیاید با کمال میل همکاری
خواهد کرد و برای تداوم دولت خود هیچ برنامهای نداشته است و این ادعای بسیار
غلطیاست.البتهباتالشهاینیروهایاطالعاتیمامشخصخواهدکردکهتوطئهها
چه بوده است .سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه این کار توطئه آمیز اتحاد ما را هدف
قرار گرفته است ،گفت :نیروهای داخل نظام با هر گرایش اصالح طلبی و اصولگرایی
یا دوستان ما در همه نهادها در تله گفتاری این رسانه ها قرار نگیرند .هدف این کار به
انحراف کشاندن فضای سالم و ایجاد بدبینی بین مسئوالن و قطبی سازی کاذب بین
آنهاست و قطعا آنها را مایوس خواهیم کرد.
دوستی با سردار سلیمانی و تبعیت از رهبری در سخنان ظریف موج میزند
سخنگوی دولت درباره اینکه آیا کل این تاریخ شفاهی و همه گفت و گوها به سرقت
رفته است یا نه ،گفت :همه دولتها در سالهای آخر عملکرد خود را جمع بندی
میکنند و به مردم گزارش کاری میدهند .در این راستا هشت پروژه طراحی شده بود
که اقدامات شاخص یک جلد ،عملکرد دولت  ۳جلد ،جهش تولید یک جلد ،گزارش
صد روزه یک جلد و روزشمار دولت که در برنامه "آن سوی دولت" و "تاریخ شفاهی" در
مجموع ۳۳مصاحبه انجام شده است .بحث جنگ اقتصادی هم در این برنامه ها تهیه
شده بود .دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با بیان اینکه در این گفت و گوها
هر مسئول از پیچیدگی دستگاه خود با نگاه آسیبشناسانه میپردازد ،گفت :خودم در
مورد فقدان نظریه رفاهی و اشتغال یا اهمیت شیوه کارآفرینی و آسیبشناسی طرح
تحول سالمت صحبت کردم و همه مسووالن نگاه آسیب شناسانه داشتند  .مشخص
است جنس وزارت خارجه متفاوت است.
وی ادامه داد  :این فایل خام بدون ویرایش طوری خارج شد که از روال مدنظر به شکل
تفکیک شده و کامال با هدف عملیات روانی پخش شد بود اگرچه سلسله وار پخش
شد اما القائاتی که با مصاحبههایی درکنار هم قرار گرفته و خبرهایی که تولید میکنند
و خبرسازی می کنند تا گسترش پیدا کند که البته این اقدامات درحال پیگیری
اطالعاتیاست.
ربیعی با اشاره به نشست امروز ستاد اقتصاد مقاومتی دولت و تاکید رییس جمهوری
در این جلسه بر پیگیری موضوع سرقت رفتن فایل صوتی دکتر ظریف اظهارکرد :با نگاه
کردن به نوع خوانش محتواها درمییابیم این شیطنتها به طور گزینشی انجام شد.
وقتی کل متن خوانده می شود بدون سوگیری مساله خاصی به چشم نمیخورد .و این
نکاتی است که را بارها آقای ظریف بیان کردند و نشان دهنده دشواریها و چالشهای
تصمیم گیری در شرایط جهان پرتالطم علیه ما و تهدیدهای گسترده ما است.
سخنگوی دولت تاکید کرد :کسی نمیتواند در عمق عالقه و دوستی ظریف به همه
سربازان وطن و تبعیت از رهبری شک کند اتفاقا در همین فایل و فایلهای بعدی که

منتشر خواهد شد دوستی با سردار شهید و تبعیت از رهبری در سخنان ظریف کامال
موج می زند.
رسانههای معاند به دنبال به نتیجه نرسیدن مذاکرات هستند
ربیعی با اشاره به این فضای مسموم وغیرمفید ایجاد شده ،گفت :افرادی با مقاصد
مختلف این فایل ها را ربودند .این اتفاق توطئه آمیز روی داده که پیگیری میشود
ضمن اینکه تکلیف رسانههای فارسی زبان خارجی به ویژه رسانه های معاند و وابسته
به دالرهای نفتی و رسانه جاسوسی در این میان کامال معلوم است که اختالف ،تفرقه
افکنی و ناامیدی مردم در این مقطع زمانی را دنبال میکنند.
وی با اشاره به تحلیل محتوای انجام شده نسبت به فایل منتشر شده ،گفت :بخشی
از این مطالب را تحلیل محتوا کردیم عالوه بر پخش صوت در کنار آن القائاتی ایجاد
میکنندکهکانوناینالقائاتتخریبسیاستخارجیوتالشسیاستخارجیکشور
ما است و القای به سرانجام نرسیدن به برجام کامال مشخص است وعالوه بر آن حمله به
دیپلماسی موفق که با همکاری نیروی قدس و وزارت خارجه حاصل شده است.
سخنگوی دولت اضافه کرد :عالوه بر این حمله به انسجام داخلی و خدشه دار کردن
محور مقاومت مردم ایران در مقابل تروریست در منطقه هم در این تحلیل محتوای انجام
شده کامال مشهود است.
ربیعی یادآورشد :سردار سلیمانی هم با زندگی پربرکت خود و با شهادت رسواساز
قلدر بزرگ و شریر جهانی بود و هم در عمر پربرکت خود مقوم امنیت و آرامش مردم و
سرزمین بوده است و در این تحلیل محتوا نقش سرمایه آفرین شهید سلیمانی را هدف
قرار دادهاند.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره درخواست
دولت ایران برای آزاد شدن زندانیان ایرانی در آمریکا اظهار کرد :همواره ایدههایی درباره
تبادل زندانیان با آمریکاییها مطرح بوده است و طرفین در حال بررسی این ایدهها از
طریقمجاریدیپلماتیکهستند.
وی ادامه داد :ما مایل هستیم همه زندانیان تحریمی که به ناحق بازداشت هستند و
در زندان های آمریکا به سر می برند و تعداد آن بیش از زندانیان آمریکایی در ایران است،
بنابرمالحظاتانساندوستانهآزادشوند.
سخنگوی دولت اضافه کرد :جمهوری اسالمی ایران با مالحظات انسانی و اخالقی
که نهاد قضایی ما بر آن تاکید دارد به دنبال این امر انسانی اعتقاد دارد آمادگی خود را
برای این کار اعالم کرده است اما اعالم اسامی این افراد در این مقطع ممکن است به
ضرر زندانیان تمام شود.
آمریکا سرعت ما را در مبارزه با کرونا کند کرده است
سخنگوی دولت درباره نحوه تصمیمگیری دولت برای اعمال سختگیرانه قرنطینه،
گفت :اعمال هر سطحی از قرنطینه وابسته به نظر کارشناسان ستاد ملی کرونا است.
ما بر اساس رنگ بندی های مختلف انواع محدودیت ها را اعالم میکنیم .اقداماتی که
انجام میدهیم .هم بر اساس نظر متخصصان و هم بر اساس تجارب جهانی بوده است
و بر اساس رنگبندی ها تصمیم گرفتیم .وی ابراز امیدواری کرد با تصمیماتی که در
شرایط قرمز گرفته شده در هفتههای آینده شاهد پایین آمدن منحنی مرگ و میر ناگوار
باشیم .ربیعیبااشارهبهاینکهدشواریهاییکهآمریکابرایمبارزهباکروناایجادمیکند
فراتر از تحریم است ،گفت :امروز شاهدیم آمریکا با وجود داشتن واکسن کافی و مازاد
از دسترس قرار دادن آن به دیگر کشورها گاهی جلوگیری میکند .مذاکرات ما با  ۴به
اضافه یک در برجام ارتباطی با وضعیت واکسن و کرونا ندارد .ما سیاست مقابله توامان
با کرونا و تحریم را پیش بردیم .دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوریافزود :آمریکا
نه تنها از قطعنامه  ۲۲۳۱در لغو تحریم ها سرباز زده ،بلکه سرعت ما را در مبارزه با کرونا
کند کرده است ،اما با همه این اتفاقات با نگاهی به همه گیری های جهانی و اقدامات ما
مثل ساختن تجهیزات ،این مبارزه را ادامه دادیم .این آمریکا است که از اقدامات انسان
دوستانه خود در این زمینه شانه خالی کرده است.
هر گونه خلل در زمان برگزاری انتخابات بدعتی در دموکراسی است
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارات
اخیررییسجمهوریدربارهانتخاباتواینک هآیابرایتعویقانتخاباتبحثیمطرحشده
است یا نه ،گفت :برداشت و تعبیر نادرست از سخنان رییس جمهوری شده است .به
طور اساسی برگزاری به موقع انتخابات و در زمان مقرر قانون اساسی یکی از اصولی
بوده که در این  ۴۰سال به آن خدشه ای وارد نشده است.این یکی از محاسن نظام
جمهوری اسالمی است که هم امام خمینی (ره) و هم مقام معظم رهبری به درستی
تاکنون بر آن تاکید کرده اند.
ربیعی اضافه کرد :طرح چنین مسائلی در این سالها برای بار نخست نیست،گاهی
تجدید دوره ،گاهی استمرار یا اجازه دادن به کاندیدا شده بیش از دو دوره برای ریاست
جمهوریو یا تعویق انتخابات مطرح میشد اما این امرهیچ گاه مورد توافقنبوده است.
وی افزود :این بار هم هر گونه اخاللی در روند زمانی انتخابات بدعتی در دموکراسی
مبتنی بر اصول قانون اساسی است که به آن لطمه وارد میکند و بنابراین دولت برنامه
ای در این زمینه نداشته است و معتقد است انتخابات باید در موعد مقرر ،سالم و با فراهم
شدن زمینه برای حضور همه سالیق و گرایش ها برگزار شود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه بنیاد نظری دولت بر مشارکت حداکثری و حضور
مردم در پای صندوق های رای است ،گفت :صندوق رای به مثابه ثبات و امنیت کشور
است و از همه مهمتر پاسخ به تنوع دیدگاههای نسلی و دیده شدن آرای آنها برای
تغییرخواهیشان در چارچوب قانون اساسی است که امیدواریم همه ارکان انتخابات
به این موضوع توجه و آنچنان زمینه را برای فعالیتها آماده کنند تا در موعد مقرر شاهد
حضور حداکثر ملت در پای صندوق ها باشیم.
وی همچنین طرح برخی زمزمهها مبنی بر "انتخاب خوب" به جای "انتخابات خوب"
این را یک تهدید با دو نوشتار دانست و درباره سخنان رییس جمهوری گفت :ایشان در
جمع فعاالن سیاسی شائبه رویکرد انتخاباتی دولت را رد میکرد و اقدامات دولت را در
مذاکره برای رفع تحریم را بی ارتباط مکانی و زمانی با انتخابات دانست که منجر به این
اشاره زمانی شد.

واکاوی حمالت بیسابقه به دستگاه دیپلماسی کشور و ظریف؛

منافع ملی خط افتراق میان خصومت و
رقابتسیاسی

ماجرا به ظاهر ساده به نظر میرسد ،بزنگاه انتخاباتی بعضی از جریانها را مجاب
توبرتری
میکندبرایرسیدنبهکرسیهایمدیریتی،هرموضوعیرادستاویزرقاب 
بر رقیب قرار داده و از این رهگذر میوه انتخاباتی خود را برداشت کنند؛ اما در واقع
همین ماجرای به ظاهر ساده ،گاه هزینههایی به بهای منافع یک ملت در پی دارد.
به گزارش ایرناپالس ،در آستانه سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران،
گروهها و جناحهای سیاسی حاال خودشان را برای رقابتی آماده میکنند که قرار
است از دل آن ،سرنوشت قوه مجریه برای چهار سال آینده مشخص شود؛ رقابتی که
بعضیها را بر آن داشته تا به هر قیمتی خود را پیروز این کارزار ببینند.
رقابتهای سیاسی به ویژه در موسم انتخابات ،نه تنها امری مذموم ،بلکه یکی از
پیش درآمدهای جامعه سیاسی و دموکراتیک است که اگر در مسیر درست هدایت
شود میتواند بالندگی و بلوغ سیاسی یک جامعه را به همراه داشته باشد؛ با این
حال به تعبیر «شانتال موف» یکی از نظریهپردازان سیاسی ،باید بین خصومت و
آنتاگونیسم (روابط بین دشمنان) و مخالفت و آگونیسم (روابط بین مخالفان) تمایز
قائل شد تا منجر به نابودی جامعه سیاسی نشود.
در ماههای گذشته و به ویژه در روزهای اخیر ،موج حمالت بیسابقهای علیه
دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشور و در صدر آن وزیر امور خارجه به
راه افتاده است؛ این موج که از سوی امواج رقابتهای انتخاباتی ،بیش از پیش
متالطم و سهمگین میشود بیشتر از آنکه نتیجهای سیاسی در داخل کشور
داشته باشد ،منافع ملی در عرصه بینالمللی را به خطر انداخته است .ناگفته
پیداست که سیاستهای خصمانه ایاالت متحده در دوره ترامپ و خروج از برجام،
فشارهای اقتصادی زیادی را بر مردم ایران تحمیل کرد که به تعبیر دولتمردان به
درستی میتوان آن را تروریسم اقتصادی دانست؛ با این حال با خویشتنداری
و تدبیر دیپلماتیک دولت ،منطق سیاست فشار حداکثری حاال با شکست روبرو
شده است و آنها را وادار کرده تا بر سر میز مذاکرهای برگردند که با زور و قلدری
ترک کرده بودند .مذاکرات وین در حالی کار خود را در پیش گرفت که ایران
مقتدرانه ضمن تاکید بر حفظ برجام ،به دستاوردها و پیشرفتهای بیسابقهای
در صنعت هستهای دست یافته است و از این منظر دست ُپر ایران در پایبندی و
صبر دیپلماتیک برای حفظ برجام در کنار توسعه دانش هستهای ،میتواند برگ
برندهای برای ملت ایران باشد.
حاال عدهای از جریانهای سیاسی ایران با درک اندک از اصول روابط بینالملل
و تنها با نگاه به رقابتهای سیاسی داخلی ،با مستمسک قرار دادن مصاحبه
تقطیعشدهمحمدجوادظریف(آنهمدرحالیکهویدرمصاحبهبارهاتاکیدکرده،
نباید این مصاحبه منتشر شود) ،حمله به سیاست خارجی را در پیش گرفتهاند تا
به زعم خود بتوانند ماهی انتخاباتی خود را از این آب گلآلود صید کنند؛ آنها در
این مسیر از نقض هیچ قاعد ه و اصلی هم ابایی ندارند و تنها منافع گروهی خود را
در نظر میگیرند« .آنتونیو کاسسه» که یکی از حقوقدانان برجسته بینالمللی بود
اعتقاد داشت ،نقض قاعدهای در داخل یک کشور ممکن است جلب توجه نکند و
اگرهمجلبتوجهکندمتخلفنسبتبهقضاوتاجتماعیبیاعتناباقیبماند؛اما
در جامعه جهانی نقض قواعد عمد ه رفتاری از سوی کشورها ،عمال غیرممکن است
که از دید افکار عمومی پنهان بماند.
حاال بعضی از گروههای سیاسی در ایران اگر چه تصور میکنند میتوانند با
تخریب سیاست خارجی و وزیر امور خارجه آن هم در این مقطع حساس ،مطامع
خود را معطوف به انتخابات ریاست جمهوری پیش ببرند ،اما اقدامات ،مواضع
و تخریبهای آنها از دید افکار عمومی و رسانههای جهان و به تبع از نگاه
سیاستمدارانکشورهایدیگرپنهاننمیماند.
چنینوضعیتیبیتردیددستباالیجمهوریاسالمیدرمذاکراترادچارتزلزل
میکندزیرابعضیازگروههایداخلیبانیتمنافعجناحیخود،تخریبوتضعیف
دستگاه دیپلماسی را در پیش گرفتهاند غافل از آنکه سیاست خارجی و دیپلماسی
کشور،فراترازرقابتهایجناحی،معطوفبهمنافعملیوسرنوشتیکملتاست
و بیتوجهی به آن میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
جناحهای سیاسی حاال باید تکلیف خود را با قرار گرفتن در دوگانه «خصومت
و آنتاگونیسم» و «مخالفت و آگونیسم» روشن کنند؛ آنها میتوانند مخالف
سیاستهای دولت و عملکرد آن باشند ،میتوانند انتقاد داشته باشند و راهکارها
و برنامههایی انتخاباتی ارائه دهند اما زمانی که رویکرد و مواضعشان ،منافع ملی
را هدف قرار دهد ،دیگر در جایگاه خصومت قرار میگیرند .حداقلهای آگاهی
ن هم از سوی جریانهایی که قرار است در عرصه سیاست به رقابت
سیاسی ،آ 
انتخاباتی بپردازند ،ایجاب میکند تا با درکی از روابط بینالملل ،ضمن اولویت قرار
دادن منافع ملی ،سیاستورزی خود را در این چارچوب تعریف کنند؛ در غیر این
صورت آسیبهایی به کشور ،مردم و سرنوشت و آیند ه آنها وارد میکنند که جبران
آن شاید کاری دشوار باشد.
رویکردهای خصمانه در طول تاریخ ،خسارتهای بسیار در عرصههای ملی و
بینالمللی برجا گذاشته است و از همین منظر است که به تعبیر «کامو» میتوان
تاکید داشت از این پس ،شرف انسان تنها به این نبرد سهمگین بستگی دارد که
سرسختانهثابتکندگفتههاازگلولههاقویتراست.
دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی در کنار اقتدار نظامی ،ثابت کرده است
منطق گفتوگوی ایران چگونه میتواند اجماعی جهانی علیه منطق زور ایاالت
متحده ایجاد کند؛ اجماعی که حاال جامعه جهانی را نیز مجاب کرده ،توان
هستهای و مشروعیت اقتدار نظامی ایران را نیز به رسمیت بشناسند و به میز
مذاکرهبازگردند.

محمدعطریانفر:

هجوم به منافع ملی از اهداف منتشرکنندگان فایل ظریف است
نقش نفوذ را در ماجرای فایل صوتی نادیده نگیریم

محمد عطریانفر از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران
بر این باور است که انتشار فایل صوتی نسبتی با نامزدی آقای
ظریف و یا مخالفت با ایشان یا ضربه به مذاکرات وین برقرار
نمیکند.
انتشار فایل صوتی محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه
کشورمان در فرصت کمتر از  ۶۰روز باقی مانده تا انتخابات
ریاست جمهوری و همچنین در بحبوحه مذاکرات وین،
اظهارنظرهای متفاوتی را در محافل سیاسی و رسانهای
برانگیخته است؛ محمد عطریانفر از چهرههای سیاسی
اصالحطلب و از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران در
گفتگو با خبرگزاری خبرآنالین بر این باور است که انتشار فایل
نسبتیبانامزدیظریفیامخالفتباایشانیاضربهبهمذاکرات

وینبرقرارنمیکند.
به گفته این چهره سیاسی اصالحطلب ،نقش نفوذ را در
این رابطه نباید از نظر دور داشت و هدف مرتکبین به آن هم،
دامن زدن به آشفتگیهای بازار سیاست و ایجاد مزاحمت برای
کارگزاران دیپلماسی است که تالش میکنند ،ایران را از این
شرایط سخت و بحرانی خارج کنند.
مصاحبه ظریف واجد حساسیت و نکات مهمی است
محمدعطریانفردرپاسخبهاینسوالکهتحلیلشماازانتشار
فایل صوتی ظریف در فضای مذاکراتی و انتخاباتی چیست؟،
گفت :فایل صوتی بخشی از تدوین تاریخ شفاهی وزرای دولت
آقای روحانی است که در پایان سال  ۹۹در ریاست جمهوری
کلید خورد و وزرای مهم کابینه ،سخنان و دیدگاههای بیروتوش

و به دور از هر گونه محذور خود را ،برای ثبت در تاریخ مطرح
کردهاند .سخنان آقای ظریف هم در همین راستا ثبت و ضبط
شده است .طبیعی است که مصاحبه آقای ظریف ،به دلیل
جایگاه مهم و شرایط ویژه سیاسی و بینالمللی و موضوعاتی که
در طول  ۸سال مطمح نظر وزیر خارجه در سیاستهای کلی
در سطح منطقه و جهان بوده است ،واجد حساسیت و نکات
مهمیباشد.
او افزود :موضوع انتشار فایل را باید فارغ از اصل مصاحبه
بررسی و برآورد کرد .نه تنها به نظر من بلکه حسب تاکید و
تکرار شخص آقای ظریف ،فقراتی از مصاحبه برای انتشار،
حداقل در شرایط فعلی مناسب نبوده است .بدیهی است
که چه دوستان و چه منتقدان آقای جواد ظریف ،نفیا و اثباتا
نمیتوانند در خصوص اصل روایت تاریخ و واقعیت دیپلماسی
دیپلماتیک سردار
و نقش کارگزاری و نفس تدابیر دفاعی و یا
ِ
سلیمانی و یا جواد ظریف در زمانهای مقرر اظهارنظر نمایند
و یا موافق و مخالف باشند .واقعیتهای مقرر ،فراتر از دیدگاهها
و اظهارنظرهای جاری و ساری است و مخالفت و موافقت افراد،
چیزی را از امر واقع ،کم و یا چیزی به آن اضافه نمیکند.
میخواهندبرایکارگزاراندیپلماسیمزاحمتایجاد
کنند
عطریانفر درباره دوقطبی ایجاد شده مبنی بر اینکه اصالح
طلبان می گویند طرف مقابل این فایل را منتشر کرده تا
کاندیداتوری ظریف و مذاکرات وین را به زمین بزند و از سوی
دیگر اصولگرایان می گویند برعکس انتشار فایل صوتی به نفع
ظریفدرفضایانتخاباتیاست،عنوانکرد:بهنظرمن،انتشار
فایل نسبتی با نامزدی آقای ظریف و یا مخالفت با ایشان یا ضربه

به مذاکرات وین برقرار نمیکند .بیتردید انتشار فایل به هیچ
عنوان مورد رضایت آقای ظریف نبوده و نیست و در این رابطه
ریاست جمهوری و دفتر مربوط به ضبط خاطرات وزراء ،در این
زمینهبایدپاسخگوباشند.
وی گفت :گرچه بنا به تشخیص من ،این اتفاق خارج از اراده
ریاست جمهوری و حتی شخص آقای آشنا به عنوان مسئول
ارشد این ماجرا رخ داده است و نقش نفوذ را در این رابطه
نباید از نظر دور داشت و هدف مرتکبین به آن هم ،دامن زدن
به آشفتگیهای بازار سیاست و ایجاد مزاحمت برای کارگزاران
دیپلماسیاستکهتالشمیکنند،ایرانراازاینشرایطسخت
و بحرانی خارج کنند.
نقش تندروها همواره ایجاد بلوا و دعوا و تخریب است
این چهره سیاسی اصالحطلب بیان کرد :کسانی که دست
به انتشار این فایل صوتی زدهاند ،با هدف هجوم به منافع ملی
و تخریب روانی جامعه و برهم زدن تعادل سیاسی در آستانه
برگزاری انتخابات ،گام برداشتهاند .نه اصولگرا و نه اصالحطلب
و نه متولیان حاکمیت و مسئوالن ارشد نظام در هر سطحی،
بهرهای از این اقدام نخواهند برد .باید توجه کرد که رویکرد
انتخاباتی دوقطب سیاسی اصولگرا و اصالحطلب ،فارغ از این
ماجرا ،دنبال شود و باید از تاثیرگذاری آن بر این میدان دوری
کرد.
عطریانفر تصریح کرد :تندروها همواره نقششان ،تندروی و
ایجاد بلوا ،دعوا و مناقشه و تخریب است .هر کجا تندروی بر
روند طبیعی امور عارض شود ،مشکالت و گرفتاریهایی را بر
هر دو سوی جبهه سیاسی کشور بار کرده است .سیاسیون و
عقالی قوم باید خود را از دام تندروها در امان نگه دارند و اجازه

ندهندبسترمتعارفسیاسی،اسیربازیهایافراطیونشود.
این عضو حزب کارگزاران سازندگی درباره رو شدن اسرار
محرمانه در فضای انتخاباتی ،اظهار کرد :اسرار محرمانه نظام،
تا زمانی که حفظ و حراست و کتمان آن به نفع منافع مردم و
صیانت از موفقیتهای نظام در عرصه جهانی باشد؛ مشروع،
الزم و جایز بلکه واجب است اما اگر شرایط ،عادی باشد و منافع
ملی تحت فشار و خطر نباشد هیچ ّ
سری و هیچ پیام و عملکرد
نباید از نظر جامعه و آحاد مردم مکتوم بماند .هر نظامی در
بحث حیطه بندی اخبار و اطالعات خود ،مالکهای حقوقی
و معقولی دارد که باید لحاظ شود؛ گرچه پس از گذشت زمان،
انتشار آن از لوازم حفظ اعتماد مردم به حاکمیت است.
مشکل احمدینژاد "دیده شدن" است
عطریانفردربارهایناحتمالکهمطرحمیشوداحمدینژادی
ها پشت پرده انتشار این فایل بودند و حرف های اخیر رئیس
جمهور سابق مبنی بر اینکه برخی مسئوالن جزیره خریده اند
تا به آنجا فرار کنند ،گفت:فرمایشات آقای احمدینژاد در طول
این سالها ،به حدی رنگ باخته که اگر او بدتر از این نوع اتهامها
را هم مطرح کند ،نه کسی باور میکند و نه او را میستاید .بلکه
اعتبار و منزلت محدود وی ،نزد افکار عمومی روز به روز کمتر
و کمتر میشود .مشکل آقای احمدینژاد "دیده شدن" است.
به هر رنگ و رو و ریا ،او به خود حق میدهد برای پاسخ گفتن
به تمنیات درونی و آرزوهای روحی و روانی خود ،سخنانی را
که نوعا التزامی به صحت و درستی آن ندارد ،مطرح میسازد.
خداوند عاقبت این نوع انسانها را که تمام حقیقت و واقعیات
روزگار خویش را در آئینه خودشیفتگی و خودباوری بی بنیاد
خودمیبینند،بخیرکند.
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خداى متعال ،ماه رمضان را به عنوان میدانى
براى مسابقه آفریدگانش آفرید تا به وسیله فرمان
ُ
بردارى از خدا ،به سوى رضاى الهى سبقت
بگیرند .گروهى پیش افتاده ،برنده شدند و
گروهى هم عقب مانده  ،محروم گشتند.
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 وضعیت بدبختی مردم در بورس!
معاون خدمات شهری شهرداری قم خبرداد:

آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان قم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :در  ۲۴ساعت گذشته هشت بیمار که نتیجه آزمایش کرونای
آنها مثبت شده بود جان خود را در این استان از دست دادند و این در حالی است که طی روز گذشته
و همچنین روز قبل از آن نیز همین تعداد فوتی کرونایی در قم اعالم شد .محمد رضا قدیر با اشاره به
آخرین وضعیت کرونا در قم اظهار داشت :در شبانه روز منتهی به هفتم اردیبهشتماه ۱۱۴بیمار با عالئم
کرونا توسط اورژانس مراکز درمانی قم مورد پذیرش قرار گرفتند.وی با اشاره به بستری شدن  ۸۵بیمار
کرونایی افزود ۸۹ :بیمار که طی روزهای گذشته بستری شده بودند نیز مرخص شدند.رئیس دانشگاه
علوم پزشکی قم بیان داشت :در حال حاضر  ۵۳۵بیمار کرونایی در مراکز درمانی قم بستری هستند که
َ
 ۱۱۸تن از آنها بدحال میباشند.وی افزود :از مجموع هزار و  ۴۷۰آزمایش کرونای انجام شده نتیجه
 ۴۱۰مورد مثبت شده است.

اجرای طرح کوچههای آسمانی در قم

معاون خدمات شهری شهرداری قم از اجرای طرح کوچههای آسمانی خبر
داد و گفت :در این طرح تابلوهای مزین به مشخصات شهدا در کوچههای شهر
نصبمیشود.
سید امیر سامع با اشاره به اجرای طرح کوچههای آسمانی ،اظهار داشت:
در حوزه گرافیک شهری  ۱۸پروژه شهری در قم اجرا شد که شش پروژه آن با
موضوع انقالب اسالمی و دفاع مقدس بهصورت نقش برجسته بوده و مابقی نیز
شامل آثار حجمی و المان ازجمله المان چهلسالگی انقالب بود که در ورودی
خیابانانقالبنصبشد.
معاون خدمات شهری شهرداری قم به ساخت سردیس شهدای دفاع مقدس
و انقالب اسالمی اشاره کرد و گفت :ساخت سردیس شهید فخری زاده ،شهید
سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس به همراه المان شهدای آتشنشانی در
شهرنصبشدهاست.
سامع تصریح کرد :در حوزه نورپردازی نیز  ۱۵طرح که با نام شهدا مزین است
انجامشده که ازجمله آن میتوان به نورپردازی بیت امام خمینی(ره) اشاره کرد.
ویدربخشدیگریازسخنانخودبابیاناینکهشهرداریدرراستایاقدامات
مختلفیکهبرایایجادهویتایرانی-اسالمیدرشهرمدنظرقراردادهفضاسازی
شهریرا باتکیهبرارزشهایانقالباسالمیودفاعمقدسبرعهدهگرفتهاست،
افزود :در این راستا اقدامات مختلفی در سطح شهر انجامشده و خوشبختانه در
برنامه راهبردی شهرداری قم این موضوعها هم در چشمانداز و هم در اهداف و
راهبردها و سیاستها دیدهشده است.
معاون خدمات شهری شهرداری قم خاطرنشان کرد :یکی از برنامههایی که در
راستای ترویج ارزشهای انقالب اسالمی و دفاع مقدس بهزودی اجرا میشود
نصب تابلوهای جدید اسامی شهدا در کوچهها و معابر شهری است.
سامع یادآور شد :در این طرح ،تصویر شهدای عزیز ،تاریخ و محل شهادت آنان
درج میشود تا همواره در مقابل چشم همشهریان ازجمله نوجوانان و جوانان
قرار بگیرد و این موضوع را بهخوبی درک کنند که شرایط و امنیتی که در کشور
داریم حاصل زحمات عزیزان و بزرگوارانی است که در همین کوچهها و محلهها
زندگی و رشد کرده و به درجه تعالی و بزرگ شهادت دست یافتند.
تصاویر و مشخصات شهدا بر تابلو معابر شهری نصب میشود
سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم نیز از نصب تصاویر شهدای واالمقام
این شهر در حدود 2000تابلو معابر و کوچههای شهری خبر داد.
سیدمحمد موسوی منش  ،با اشاره به اجرای طرح کوچههای آسمانی و
نامگذاری کوچههای شهدا ،اظهار داشت :یکی از موضوعات فرهنگی که در
سند چشمانداز شهرداری قم در نظر گرفتهشده توجه به موضوعهای هویتی
است .سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم خاطرنشان کرد :در این زمینه
نیز یکی از پایهها و اصول اصلی توجه به شهر قم بهعنوان شهر خون و قیام و
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در شهر قم است .به گفته موسوی منش ،اجرای
برنامههای مختلف ازجمله انجام دیوارنگارهها ،نقش برجستهها ،المانها و
نورپردازی تقاطعهای مزین به شهدا در این سازمان در راستای ترویج فرهنگ
ایثار و شهادت صورت گرفته است .وی ادامه داد :در برنامه جدید این سازمان که
با همکاری اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران ،اداره کل نشر ارزشهای دفاع
مقدس ،کنگره سرداران و شهدا و همچنین کمیسیون خدمات شهری شورای
اسالمی شهر قم انجام میشود قرار است عکس شهدا در بیش از دو هزار معابر
شهرینصبشود.سرپرستسازمانزیباسازیشهرداریقمبابیاناینکهعالوه
بر عکس شهدا شناسنامهای کوتاه از این شهدا شامل معرفی شهید ،محل و
تاریخ شهادت و همچنین شغل شهید بر روی تابلوهای جدید نصب میشود،
گفت :بانک اطالعاتی شهدا در حال تهیه است و پیشبینی ما این است این
طرح در سال  ۱۴۰۰و  ۱۴۰۱انجام شود.
سرپرست سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم :

توجهبهمخاطبشناسیدرتولید
محتوایآموزشفرهنگترافیک

سرپرست سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم گفت :پیگیری و اجرای
طرحهای فرهنگی در به ثمر نشستن اقدامات ترافیکی مؤثر است.
قاسم طالبی از پیگیری طرحهای فرهنگ ترافیک در این سازمان خبر داد و
اظهار داشت :فرهنگ یکی از زیربناییترین موضوعات در حوزه رفتار شهروندان
درمباحثترافیکیاست.
سرپرست سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم با بیان اینکه با گسترش
شهرنشینی و ایجاد زیرساختهای فنی شهرهای جدید ،لزوم آموزش و توجه
به مباحث فرهنگ شهری بخصوص در مسائل ترافیکی که مستقیم با ایمنی
شهروندان در ارتباط است دوچندان شده است ،ابراز کرد :ازاینرو همواره
مباحث فرهنگی در دستور کار سازمان ترافیک شهرداری قم بوده است.
طالبی ادامه داد :از سالهای گذشته که کمیته فرهنگ شهروندی در سازمان
ترافیک با مشارکت دستگاهها و ادارات مرتبط و متولی این موضوع برگزار شد
اقداماتخوبینیزصورتگرفتکهازجملهآنمیتوانبهبرگزاریجشنوارههای
خیابانی با مشارکت پلیس راهور ،راهاندازی اتوبوس فرهنگی ،برگزاری دورههای
آموزش فرهنگ ترافیک برای رانندگان و مشاغل مرتبط و برگزاری دورههای
متعدد در مدارس اشاره نمود .به گفته وی در سال جاری نیز متناسب با شرایط
ادامهدار ویروس کرونا به دنبال طرحهای تولید محتوی آموزش فرهنگ ترافیک
متناسبباسنینمختلفوتوجهبهظرفیتهایشبکههایمجازیباهمکاریو
مشارکت سایر ادارات عالقهمند در این حوزه هستیم.
سرپرست سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم توجه به ظرفیتهای
فرهنگی ،مخاطب شناسی ،شناخت ذائقه مخاطب و نیازهای فرهنگ ترافیک
در شهر را در تولید محتوی آموزشی و فرهنگی حیاتی عنوان کرد و از قالبهای
مختلف هنری برای بهره بردن و کسب بیشترین اثربخشی خبر داد.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم خبرداد:

آغازسمپاشیبوستانهایجنگلی
حاشیهشهرعلیهآفتملخ

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم از آغاز سمپاشی
بوستانهای جنگلی حاشیه شهر علیه آفت ملخ خبر داد و گفت :سال گذشته
دو نوبت سمپاشی داشتیم و امسال نیز این برنامه با زمانبندی بهتر در دستور
کار است.
پیام جوادیان با اشاره به شروع فصل آفت ملخ و راهکارهای کلینیک فنی
سازمان پارکها برای مبارزه با این آفت در فضای سبز شهری ،اظهار کرد :هرساله
ً
بعد از شروع فصل بهار در سراسر کشور آفت ملخ خصوصا در مناطق جنوبی
و مرکزی شایع میشود و دو گروه ملخ در کشور و سطح محصوالت کشاورزی
و باغبانی و فضای سبز خسارت میزنند که گروهی ملخهای مهاجر بوده که از
کشورهای همسایه وارد کشور میشوند و گروه دوم ملخهای داخل کشور بوده که
تکثیرشده و در فصل بهار پیدایش دارند.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم با بیان اینکه بسیاری
از ملخهای مشاهدهشده در سطح شهر قم از نوع دوم هستند و در این فصل
تکثیرشده و در اواخر تابستان وارد خواب زمستانی شده تا در بهار بعدی پیدا
شوند ،خاطرنشان کرد :هرساله در فصل بهار پایش و رصدها را در حواشی
بوستانها انجام میدهیم و در حال حاضر در بوستان جنگلی مرجعیت این
آفت مشاهدهشده و با هماهنگی جهاد کشاورزی مقررشده که این سازمان نقاط
حاشیهای شهر و مجموعه مدیریت شهری عرصههای داخل شهر را آفت کشی
کند .جوادیان گفت :سال گذشته دو نوبت سمپاشی داشتیم و کنترل خوبی
انجام و کم خطرترین سموم مورد استفاده قرار گرفت و امسال نیز این برنامه
با زمانبندی بهتر در دستور کار است .وی با تأکید بر اینکه سمپاشی بوستان
جنگلی مرجعیت انجامشده و این آفت در این نقطه کنترلشده است افزود :این
آفت ابتدا به گیاهان علفی و درختچهای حمله کرده و پس از طی سنین مختلف
و قابلیت پروازی میتواند به درختان بلند هم صدمه بزند و بهتر است در سنین
کمترسمپاشیصورتگیرد.

ظریف به کمیسیون امنیت ملی فراخوانده شد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از احضار وزیر امور خارجه برای ارائه توضیحات
در مورد فایل صوتی منتشر شده در اولین جلسه این کمیسیون بعد از تعطیالت خبر داد .مجتبی
ذوالنوری،رئیسکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسبااشارهبهاینکهاینموضوعزیانهای
زیادی برای امنیت ملی کشور داشته است ،تصریح کرد :سوال این است که چرا از چنین فایل صوتی
مراقبت نشده و منتشر شده است.آقای ذوالنوری افزود :محتوای مطالبی که آقای ظریف بیان کرده،
خالفامنیتملیوبرخیازآننیزخالفواقعیتاست.رئیسکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجی
مجلس شورای اسالمی همچنین گفت :این کمیسیون نسبت به این موضوع بیتفاوت نیست و از تمام
ظرفیت خود برای روشن شدن ابعاد آن استفاده خواهد کرد.

در خبرها آمده که در جریان نوسانات بازار ۴۶ ،میلیون ایرانی ۴۰
درصد سرمایه خود را در بورس از دست دادهاند.

طرح :مهدی عزیزی

استاندارقمتاكیدكرد:

ضرورت تعیین تكلیف مناطق نمونه گردشگری استان قم

استاندار قم با تاكید بر بهره برداری از مناطق
نمونه گردشگری در حال ساخت با بهره گیری از
ظرفیت های ملی گفت :تعیین تكلیف مناطق
نمونه گردشگری قابل واگذاری استان نیز باید در
دستور كار میراث فرهنگی قم باشد.
دكتربهرامسرمستاستاندارقمدرجلسهكارگروه
تسهیل و رفع موانع تولید استان قم طی سخنانی با

اشاره به تفاهم نامه بنیادشهید و امور ایثارگران برای
ایجاداشتغالایثارگراناظهاركرد:بایستیگزارشی
از روند اجرای این تفاهم نامه ارائه شود.
استاندار قم ساماندهی حاشیه نشینی و مناطق
آسیب پذیر را به عنوان یكی از اولویت ها مورد توجه
قرار داد و افزود :در این راستا تفاهم نامه ای با ستاد
اجرایی فرمان امام (ره) منعقد شده است كه باید با
جدیتپیگیریشود.
سرمست تولید پارچه و چادر مشكی را از دیگر
تفاهمات با ستاد اجرایی فرمان امام عنوان كرد و
افزود :بایستی زیرساخت های الزم برای احداث
هرچه سریعنر این كارخانه از سوی دستگاه های
اقتصادی و خدمات رسان فراهم شود.
ضرورت تفكیك بافت تاریخی شهر قم با بافت
فرسوده
وی بهره برداری از منطقه نمونه گردشگری دشت
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هكتاری پشت عوارضی قم را در حوزه گردشگری و
زیارت ضروری دانست و ادامه داد :میراث فرهنگی
قم باید پیگیری های الزم را در این راستا انجام دهد.
مقام عالی دولت در استان قم گفت :تعیین
تكلیف مناطق نمونه گردشگری قابل واگذاری
استان باید در دستور كار میراث فرهنگی قم باشد
و در این راستا از ظرفیت های ملی و استانی بهره
گرفتهشود.
استاندار قم خاطرنشان كرد :برای هر یك از
طرح های اقتصادی بایستی فازبندی انجام شود
تا طرح های در شرف بهره برداری هر چه سریعتر
بهسرانجامبرسند.
سرمست با اشاره به بافت تاریخی شهر قم و
ضرورت تفكیك آن با بافت فرسوده گفت :میراث
فرهنگیبایدبرایتسهیلدراصالحمقرراتمربوط
به بافت فرسوده و توسعه ی شهری در مناطق
قدیمیبرنامهعملیاتیارائهكند.

شهردار قم :

بازآفرینی شهری در شهرقم تعطیل است

شهردارقم،نسبتبهتعطیلیبازآفرینیشهریدراینشهرانتقادکردوگفت:
دراینزمینهنیازمندتصمیمجدیاستانیهستیم.دکترسیدمرتضیسقاییان
نژاد در نشست علنی شورای شهر قم ،اظهار داشت :در موضوع بازآفرینی ،شهر
قم تعطیل است و همواره اعتراض خود را نیز اعالم کردهایم ،در حال حاضر با
توجه به عدم اختصاص اعتبار موردنیاز و همچنین اختالفنظرهای موجود،
قدرت میدانداری از شهرداری در راستای اجرای طرحهای مختلف بازآفرینی
ازجمله احیاء میدان مطهری ،اجرای پروژه چهل اختران گرفتهشده است.
به گفته شهردار قم در حال حاضر با توجه به عدم اختصاص اعتبار موردنیاز و
همچنین اختالفنظرهای موجود ،قدرت میدانداری از شهرداری در راستای
اجرای طرحهای مختلف بازآفرینی ازجمله احیای میدان مطهری و اجرای
پروژه چهل اختران گرفتهشده است.
جذب سرمایهگذار برای توسعه بست شرقی حرم مطهر
سقاییان نژاد تصریح کرد :در موضوع توسعه بست شرقی حرم مطهر حضرت

معصومه(س) نیز ،شهرداری بههیچوجه دنبال این نیست که این طرح را بهتنهایی
اجرا کند بلکه به دنبال جذب سرمایهگذار بوده و این مهم نیز در حال انجام است.
وی با تأکید بر اینکه شهرداری در اجرای برخی طرحها در بافت تاریخی و بافتهای
متعلق به آن همواره به دنبال تعامل و همکاری بوده است ،یادآور شد :در این
راستا اجرای طرحهای مختلف را در طرح  ۴۸هکتاری و  ۳۲هکتاری پیشبینی
و در این زمینه نیز به دنبال اجرای طرحهای شهری بودیم که متأسفانه تصمیماتی
گرفته شد که بهنوعی اجرای این پروژهها تعطیل شد .شهردار قم به موضوع عدم
اختصاص اعتبار به شهرهای زیارتی و تعطیل شدن آن در چند سال گذشته اشاره
کرد و افزود :این موضوع نیز سبب شده سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم
مطهر با مشکالت مختلف مواجه شود .سقاییان نژاد با تأکید بر اینکه نقش سازمان
بهسازی ،نوسازی و زیباسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س) در بازآفرینی
شهری مهم است ،گفت :اگر این سازمان تقویت نشود ،نمیتواند سیاستهای
گذاری شهری را که توسط استانداری تبیین میشود بهخوبی اجرا کند.

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت قم مطرح کرد:

پی گیری تکمیل ۴۰۷طرح صنعتی باالی ۶۰درصد
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم گفت:
 ۴۰۷طرح صنعتی در زمینه تولید محصوالت
متنوع و راهبردی با پیشرفت اجرایی باالیی
 ۶۰درصد در استان وجود دارد که با تکمیل و
بهرهبرداری از آنها شاهد ارتقا چشمگیر سطح
تولید و اشتغال در بخش صنعت قم خواهیم بود.
محمودسیجانی،ضمناشارهبهشعارسالولزوم
حمایت حداکثری از تولیدکنندگان استان ،بیان
کرد :با تکمیل و راهاندازی این تعداد واحد تولیدی
درشهرکهای صنعتی قم ،برای بیش از  ۱۱هزار
تن به صورت مستقیم اشتغال پایدار ایجاد خواهد
شد .وی افزود :برای اجرای این طرحهای تولیدی

تاکنون ۳۱هزار و  ۳۷۶میلیارد ریال سرمایهگذاری
انجام شدهاست و تا تکمیل آنها همچنین به
۲۴هزار و  ۲۰۶میلیارد ریال سرمایهگذاری دیگر
نیز نیاز است تا هرچه سریعتر واحدهای مورد
نظر وارد مدار تولید شود .وی ادامه داد :از جمله
برنامههای اصلی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
قم در سالجاری ،تکمیل و راهاندازی واحدهای
تولیدی با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰درصد است و
در همین رابطه برای تامین اعتبار مورد نیاز تکمیل
اینطرحها از راهکارهای مختلف همچون ارائه
تسهیالتبانکیاستفادهمیشود.
سیجانی گفت :با تکمیل واحدهای مورد نظر،

توانمندی صنعتی استان در تولید اقالم مختلف،
همچون انواع محصوالت فوالدی و آهنی ،ساخت
انواع محصوالت پالستیکی ،انواع لوله و پوشش
لوله ،کاغذ از کربنات کلسیم ،پنل خورشیدی
چند کریستالی ،انواع شمش فوالدی ،تولید الیاف
مصنوعی ،انواع مواد غذایی و لوازم سلولزی و
بهداشتیارتقاقابلتوجهیخواهدیافت.
وی بیان کرد :شرایط برای حضور بخش
خصوصی در فعالیتهای صنعتی قم طی
سالجاری با سهولت بیشتری همراه خواهد شد
تا شاهد رونق بیشازپیش میزان تولید و اشتغال در
این حوزه مهم اقتصادی استان باشیم.

سرپرست میراث فرهنگی استان قم اعالم کرد:

ضرر 729میلیارد تومانی کرونا به گردشگری قم

سرپرست میراث فرهنگی استان قم با بیان اینکه شیوع کرونا ضرر 729
میلیارد تومانی را به گردشگری قم وارد کرد ،گفت 20 :هزار شغل مرتبط با
گردشگری در ایام شیوع کرونا تعطیل شد.
علیرضا ارجمندی با تاکید بر اینکه در ایام شیوع ویروس کرونا بیش از ۲۰
هزار شغل در زمینه گردشگری در استان قم از بین رفت و امیدواریم بعد از
واکسیناسیون اقتصاد گردشگری نیز تقویت شود ،ادامه داد :در یک سال
گذشته بیش از ۷۲۹میلیارد تومان ضرر به صنعت گردشگری وارد شده است که
با تمام ضررهای دیده شده جبران آن در کوتاه مدت سخت و طاقت فرسا است.
وی با بیان اینکه حدود  ۴۰درصد از افراد آسیب دیده از مشاغل گردشگری
ناشی از کرونا ،جذب صنعت شدهاند و ۶۰درصد نیروها هم نتوانستند مشغول

کارشوندومنتظرهستندتاکسبوکارهادرزمینهگردشگریشروعبهکارکند،
گفت :اعتقاد داریم با نابودی ویروس کرونا بیش از ۴۰درصد به ظرفیت اشتغال
استانها افزوده خواهد شد و باالی  ۱۳میلیارد تومان وام اشتغال کرونا نیز به
افراد اعطا شده است که امیدوارم با نابودی ویروس کرونا شاهد رشد و توسعه
اقتصاد گردشگری در استان قم باشیم .سرپرست میراث فرهنگی استان قم با
بیان اینکه شیوع کرونا ضرر  729میلیارد تومانی را به گردشگری قم وارد کرد،
گفت 20 :هزار شغل مرتبط با گردشگری در ایام شیوع کرونا تعطیل شد.به
تشریح اقدامت این سازمان در توسعه گردشگری پرداخت و گفت 52 :طرح
گردشگری با پیشرفت باالی  ۵۰درصد و  5هتل  5ستاره با مشارکت بخش
خصوصی در حال اجراست.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم خبرداد:

افتتاح مجموعه نقالی و شاهنامه خوانی در قم

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان استان قم گفت :مهمترین و
اساسیترین وظیفه کانون پرورش فکری ،کشف
و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان است.
حامد حجتی در گفت وگویی اظهارداشت :
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان
قم سابقه حدودا پنجاه ساله دارد و میتوان گفت
در کشور یکی از کانونهای پرورش فکری قدیمی
محسوب میشود .وی افزود :در مجموعه کانون

از کودکان  4ساله تا نوجوانان  18ساله پذیرش
میشوند تا به کشف و پرورش استعدادهای آنها
پرداخته شود .مدیر کل کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان قم توضیح داد :در استان
قم  10مرکز کانون پرورش فکری وجود دارد که
هر مرکز شامل یک کتابخانه تخصصی کودک و
نوجوان است بعالوه مجموعه فعالیتهای چهل
گانه که انجام میشود .وی با اشاره به اینکه سال
گذشته برای کانون سال کم کاری بود ،ادامه

داد :با توجه به وضعیت کرونا بخش عظیمی
از فعالیتهای کانون در سال  99متوقف شد
و از آنجایی که کودکان در این مراکز رفت و آمد
میکردند حساسیتها بیشتر و جدیتر اعمال
شد .حجتی اظهار کرد :باتوجه به تدابیری که در
کلیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
اتفاق افتاده و مجموعه فعالیتهایی که با موضوع
کرونا شکل گرفته میتوان گفت در سال جاری
شاهداتفاقاتخوبیخواهیمبود.

 ظریف :نگران خدا و مردم باشید
وزیر امور خارجه با انتشار صوتی در صفحه اینستاگرام خود گفت" :من معتقدم کار برای تاریخ نکنید
چون خطاب به تاریخ میگویم .خیلی نگران تاریخ نباشید نگران خدا و مردم باشید ".طی روزهای اخیر
انتشار فایل تقطیع شده از یک گفت و گوی محمد جواد ظریف که در قالب تاریخ شفاهی انجام شده
زمینه ساز تخریب وزیر امور خارجه در فضای رسانه ای شده است.این گفت و گو هفت ساعت بوده که سه
ساعت از آن روز یکشنبه در فضای مجازی منتشر شد.
ترخیص آیتالله مکارم از بیمارستان و بازگشت به قم
آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعیان ،با بهبودی کامل سه شنبه مرخص شد.آیت الله ناصر
مکارمشیرازیازمراجعتقلیدشیعیان،پسازاتمامدورهدرماندریکیازبیمارستانهایتهران،بهبودی
و سالمتی کامل خود را به دست آوردهاند.این مرجع تقلید که از ابتدای ماه مبارک رمضان به دلیل ضعف
شدید جسمانی در بیمارستان بستری شده بود ،به گفته پزشکان ،اکنون در وضعیت مساعدی به سر
میبرد و روز سه شنبه از بیمارستان مرخص و به شهر مقدس قم بازگشت.
رستم قاسمی داوطلب نامزدی انتخابات  1400شد
وزیر نفت دولت دهم با برگزاری نشست خبری ،به شکل رسمی برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۸
خرداد اعالم داوطلبی کرد و گفت :آمادهام ایران را به سرافرازی برسانم.رستم قاسمی روز سه شنبه افزود:
بایددرریلگذاریاقتصادیکشورتغییرایجادکنیمتابهاقتصادپیشرفتهبرسیم.اقتداردرحوزهاجتماعی
و اقتصادی از مولفه هایی است که برای تغییر در اقتصاد کشور الزم است و باید در مولفه دوم هم تغییراتی
ایجادشود.شفافیت،بهرهوریوتولیدوآموزشنیرویانسانیمیتواندبهریلگذاریاقتصادیکمککند.
دستگیریرییسدفترنمایندهایرانشهر
دادستان عمومی و انقالب ایرانشهر با بیان اینکه حدود چهار روز پیش رییس دفتر نماینده ایرانشهر
دستگیر شده و هماینک در اختیار اداره کل اطالعات سیستان و بلوچستان برای انجام تحقیقات است
گفت :تحقیقات هنوز ادامه دارد و با گذر زمان و روشن شدن موضوعات در صورت اثبات حتما اقدام
قضاییانجاممیشود.
کرونایی جهان ایستاد
ایران در رتبه سوم تلفات
ِ
روز دوشنبه  ۲۶آوریل  ۲۰۲۱ابتالی  ۶۷۲هزار و  ۹۱۴تن به کرونا و فوت  ۱۰هزار و  ۷۶۷تن بر اثر ابتال
به کرونا در جهان به ثبت رسید.هند با  ۲هزار و  ۷۶۴فوتی اول ،برزیل با هزار و  ۲۷۹فوتی دوم ،ایران با
 ۴۹۶فوتی سوم ،آمریکا با  ۴۵۵فوتی چهارم ،کلمبیا با  ۴۴۸فوتی پنجم ،آرژانتین با  ۴۴۳فوتی ششم،
فرانسه با ۳۹۸فوتی هفتم ،روسیه با ۳۵۶فوتی هشتم ،ترکیه با ۳۵۳فوتی نهم و ایتالیا با ۳۰۱فوتی دهم
جدولشدند.

تولیتآستانمقدسحضرتمعصومه(س):

دست خیران در امور خیر بازگذاشته شود

تولیت آستان حضرت معصومه (س) گفت :هر کار خیری در جای خود اهمیت دارد و خداوند به دل هر
کسی مهر و محبت یک کار خیر را میاندازد بنابر این باید دست خیران در امور خیری که میخواهند انجام
دهندبازگذاشتهشود.
آیت الله سید محمد سعیدی در آیین تجلیل از خیران و دست اندرکاران ساخت "نیم ضریح مطهرحضرت
معصومه(س) در شبستان نجمه خاتون و تعویض کاشی گنبد رواق طباطبایی حرم مطهر اظهار داشت :تمام
این امور خیر که امروز به دست شما انجام می شود مولود سفره خیری است که حضرت معصومه(س) متولی
آن بودند.
وی با بیان اینکه این بزرگوار که دختر نمونه آل الله هستند با هجرت خود از مدینه به قم بر این سرزمین
منت گذاشتند و بزرگترین خیر محسوب می شوند افزود :حضرت معصومه(س) با ورود خود به قم به این شهر
عظمت بخشیدند و وظیفه شما خادمان حضرت این است که راه را برای تسهیل خدمات باز کنید و هر کس
مایل است بتواند در این کار خیر سهیم باشد.
وی با بیان اینکه خداوند میفرماید عمران و آبادانی مساجد را فقط افراد با ایمان ومعتقد به روز معاد انجام می
دهند افزود :هر کار خیری در جای خود اهمیت دارد و خداوند به دل هر کسی مهر و محبت یک کار خیر را می
اندازد بنابراین باید دست خیران را در امور خیری که می خواهند انجام دهند باز گذاشت.
سعیدی با بیان اینکه برخی عالقهمند به اطعام هستند و برخی عالقه به هزینه برای امور عمرانی و ساخت
سرویس بهداشتی و یا تعمیر ابنیه حرم دارند گفت :از همان روز اولی که حضرت معصومه(س) قدم به قم
گذاشتند ،خیران به این جا آمدند و به مرور زمان همه کار حرم به دست خیران انجام شده است.
وی با بیان اینکه خادمان و کارکنان حرم حضرت معصومه(س) نیز باید جهادگونه و مخلصانه برای حضرت
کار کنند افزود :شغل خادمی شغل شریفی است که هم دنیای انسان و هم آخرت انسان را آباد می کند و
خادمان باید هر روز صبح برای ورود به حرم مطهر از حضرت معصومه اذن بگیرند و موقع خروج نیز با کسب
اجازه از ایشان خارج شوند.
رونمایی از ۲طرح عمرانی آستان بانوی کرامت
در ابتدای این آیین معاون اجرایی آستان حضرت معصومه(س) با رونمایی از  ۲طرح عمرانی آستان بانوی
کرامت گفت :طرح نخست ساخت نیم ضریح مطهر حضرت معصومه در شبستان نجمه خاتون که نزدیک
ترین محل به مضجع شریف حضرت معصومه(س) در ضلع جنوبی است و طرح دیگر کاشی کاری گنبد رواق
طباطبایی میباشدکه در راستای مرمت و نگهداری حرم مطهر صورت گرفتهاست.
هادیمحمودنژادبااشارهبهمتریالبهکاررفتهدرساختنیمضریححضرتمعصومه(س)درشبستاننجمه
خاتون گفت :این نیم ضریح ایجاد شده از جنس نقره ،طال ،مس و برنج با اسکلت چوبی است که  ۱۲هزار
گرم نقره ۵۵۰ ،گرم طال به عنوان روکش برخی از قسمت ها ۱۱۰ ،کیلوگرم مس و  ۹۵۰کیلوگرم برنج در این
نیم ضریح مطهر به کار رفتهاست .وی با بیان اینکه این نیم ضریح نخستین نیم ضریحی است که غرفههای
پیوسته دارد گفت :طراحی این نیم ضریح مطهر در آستان مقدس انجام شده و به گفته بسیاری از استادان،
مقاومتی  ۱۰برابری نسبت به نمونههای مشابه دارد .وی با اشاره به کتیبه مقرنس هنرمندانه ای که برای این
نیم ضریح طراحی شده است این کتیبه را وجه امتیاز این نیم ضریح نسبت به نمونه های مشابه در سایر اماکن
زیارتی دانست .محمودنژاد با بیان اینکه این نیم ضریح حاصل تالش و مشارکت بخش های مختلف حرم از
جمله ،کارگاه طالکاری آستان مقدس ،مدیریت خزانه داری ،مدیریت فنی مهندسی و بخش پشتیبانی وامور
مالی بوده است افزود :کار چوب و اسکلت چوبی این ضریح و قاب کاری آن توسط هنرمندان قمی انجام شده
و قلم زنی نقره آن از هنرمندان اصفهان بهره برده شدهاست .وی همچنین با اشاره به کاشی کاری گنبد رواق
طباطبایی به همت مدیریت فنی مهندسی آستان مقدس بانوی کرامت گفت :این اقدام در راستای نگهداری
ابنیهتاریخیحرممطهرانجامگرفتهاستتابنایارزشمندحرممطهرکهدردورههایمختلفتوسعهپیداکرده
و از هنرمندان هر دوره بهره برده است همچنان مورد استفاده زائران باشد .وی ادامه داد :حرم مطهر حضرت
معصومه(س) بهعنوان کتابچه هنرهای اسالمی مطرح است زیرا تنوع هنرهای اسالمی در حرم مطهر زیاد
استوبایدازاینمیراثگرانبهایفرهنگیبهبهترینشیوهصیانتکرد.درادامهعلیرضاکاشیزادهمدیرفنی
مهندسیحرممطهر نیزبابیاناینکهاستفادهازظرفیتخیراندرزمینهتوسعهفنیمهندسیحرممطهریک
راهبرد است گفت :سال گذشته ایجاد ۲آبخوری در شبستان نجمه خاتون و حضرت زهرا ،مسقف کردن درب
هشت حرم مطهر ،کاشی کاری گنبد رواق طباطبایی و نوسازی و تعمیر صحن امام هادی (ع) از نمونه هایی
است که با استفاده از ظرفیت خیران انجام شدهاست.

