عبدالناصرهمتی:

غالمرضامصباحیمقدم:

ممکن است نامزدهای اصولگرا به نفع
دیگری کنار نروند
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز ،گفت:
اینکه نامزدهای اصولگرا به نفع نامزد
انحصاری شورای وحدت کنار بروند تابع
نظر شخصی آنهاست دارد و ممکن است
کنارهگیری نکنند .غالمرضا مصباحی
مقدم درباره فعالیتهای این تشکل
سیاسی در انتخابات اظهارداشت  :جامعه
روحانیت مبارز از حدود  ۱۰ماه قبل ،به
انتخابات ورود کرده و شورای وحدت
اصولگرایان را با حضور نمایندگان احزاب،

روزنامه
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نماینده ولی فقیه در استان قم:

سخنگوی دولت :

نیاز به نگرش اقتصادی برای اداره
کشور داریم

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری با بیان اینکه
اعالم عدد و رقم در رقابتهای
انتخاباتی بازی با فهم مردم است،
گفت :اگر من بخواهم اعالم کنم
برای سه دهک پایین و خانوار
در نظر میگیرم اما نباید با پول
دادن با مردم بازی کنیم .بلکه ما
باید به مردم بگوییم چگونه فکر

مانع عمده ای برسر مذاکرات احیای
برجامنیست

2

انتخابات باید گرهگشای

سخنگوی دولت گفت :از یاد
مردم نرفته که در همین چند سال
پیش آوردن نام برجام مثل بیان
یک امر کفرآمیز تلقی میشد اما
امروز خیلیها به دیدگاه دولت
نزدیک شدهاند و در مورد تعامل
سازنده با جهان بدون اصل
زورگوییها سخن میگویند و از این
بابت خوشحالیم .علی ربیعی روز
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فرماندارقم اعالم کرد:

نظارت ناظران بهداشتی
بر روند انتخابات

مشکالت مردم باشد
ضرورت شرکت حداکثری در انتخابات و انتخاب فرد اصلح

اصلح ممکن نیست .آیت الله سید محمد سعیدی در وبینار
ستاد هماهنگی دهه کرامت با بیان اینکه امسال دهه کرامت
با چند مناسبت گره خورده است ،اظهار کرد :امسال مناسبت
هایی از قبیل سالگرد رحلت امام خمینی(ره) ،قیام ۱۵خرداد،

نماینده ولی فقیه در استان قم با اشاره به اهمیت ویژه دهه
کرامت امسال به علت همزمانی با انتخابات گفت :شخص
منتخب باید خدمت کریمانه به مردم را سرلوحه کار خود قرار
دهد و این جز با شرکت حداکثری در انتخابات و انتخاب فرد
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زنگ نیکوتین را شارژ نکن!

ترکسیگارارادهنه،آگاهیمیخواهد
4

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان قم هشدارداد:

کالهبرداریبادرخواستکمکنقدی
ازهمشهریان

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان قم گفت  :متاسفانه درخواست کمک نقدی از همشهریان ،اقدام به کالهبرداری
اخیرا برخی از افراد غیر بومی با نصب کاغذهایی با محتوای می کنند که اخیرا با کمک نیروی انتظامی یکی از این موارد که

1

معاون فنی مرکز بهداشت شهرستان قم مطرح کرد:

مراکزواکسیناسیونآمادهپذیرششهروندانقمی
4

1
استاندارقمخبرداد:

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم خبرداد:

تبلیغاتانتخاباتیبرروی ۱۳۰۰سازهتبلیغاتشهری

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم از تشکیل کمیته تبلیغات شهرداری
برای انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسالمی شهر خبر داد .مهدی کالنترزاده با
بیان اینکه از موضوعات دارای اولویت کمیته تبلیغات شهرداری قم بسترسازی برای
حضور حداکثری مردم پای صندوقهای رأی است ،اظهار داشت :این کمیته متشکل
از اداره کل ارتباطات و امور بینالملل ،سازمان فرهنگی ،سازمان زیباسازی و مجموعه
خدمات شهری فعالیت خود را آغاز کرده است و تالش خواهد نمود تا بستر الزم برای
اکران محتوای تبلیغاتی جهت تشویق شهروندان به حضور پرشور در انتخابات پیشرو

اجراییشدن 90درصدمصوباتستادتسهیلتولید

8

استاندارقم از اجرایی شدن بیش از ۹۰درصد مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
استان و همچنین پیگیری محسوس و غیرمحسوس مصوبات این ستاد توسط یک
کارگروه ویژه خبر داد .بهرام سرمست روز سه شنبه در حاشیه برنامه «سه شنبه های
اقتصادی»  -که به بازدید میدانی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان اختصاص دارد -
در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد :در سال جاری و برای حمایت و پشتیبانی از تولید
و رفع موانع آن به مدیران صنعتی استان تکلیف کرده ایم تا در هر برنامه بازدید میدانی،
یک واحد تولیدی راکد را به مدار تولید بازگردانیم و شاهد برنامه افتتاح یا توسعه یک

8

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

ضرورت روشنگری درباره
وعدههاینامزدها

شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری قم و واحدهای تابعه

وعده هایی مانند وام ۵۰۰میلیونی ازداواج /افزایش یارانه
نقدیبه ۴۵۰هزارتومان/كاهشهزینهدرمانیتا ۵۰درصد/
ایجادساالنهیکمیلیونشغل/تورمتکرقمی/مجبورشدنآمریكابهبرداشتنكلتحریمها/
اینترنترایگانبرایدهكهایپایینجامعه؛اینهاتنهابخشكوچكیازوعدههاوشعارهای
نامزدهایریاستجمهوریاستكهطبقهپایینوفرودستجامعهراهدفقراردادهاست.
وقتی نامزدی میخواهد وعدهای بدهد این وعده باید عالمانه ،مستند و مبتنی بر واقعیات
کشور باشد در حالی که با مشاهده رفتار تبلیغاتی بعضی از نامزدها ،سخن شهید مدرس
متبلور میشود که فرمودند بعضی در کالس اول سیاست هستند و کالس اول سیاست هم
عوامفریبیاست.
رفتارهای پوپولیستی و دادن قولهای نادرست ،بیاحترامی به شعور مردم است و وظیفه
کسانی که عقالنیت در ادامه امور را دنبال میکنند ،این است که با روشنگری و تنویر افکار
عمومیدربرابرچنینرفتارهاییبایستندتاافکارعمومیومردماسیراینوعدههانشوند.
نامزدی که چنین وعدهای میدهد باید این را موضوع را هم به مردم بگوید که وام ۵۰۰
میلیونی با چه بازپرداختی قرار است ،داده شود؟ مگر دوستان اطالع ندارند که میزان حقوق
پرداختیدرکشوربسیارپاییناستوتعدادقابلتوجهیازجامعهزیرخطفقرهستند.
نامزدهایانتخاباتکهبهتراستبهجایشعارعوامفریبانهبرنامههایخودرادرحوزهاشتغال
و تولید توضیح دهند :دولت آینده باید بر روی اشتغال مولد ،تولید موثر و صادرات دقیق و
حساب شده کار کند تا تولید در کشور رونق بگیرد .در چنین شرایطی دیگر نیاز به دادن وام
نیستبلکهخودفردکارکردهوبرایخوددرآمدایجادمیکند.
برخی از وعدههای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری الگوبردای از گذشته است .این
الگوهادرمقطعزمانیکنونیجوابنمیدهد.درحالحاضراندیشکدههاوپژوهشکدههای
کشوربابهرهگیریازجوانانمتخصصوباهوشدرحوزههایسیاسی،اقتصادی،فرهنگی
وظرفیتهایکشوررابررسیمیکنندوبسیاریازآنهاتجاربموفقدیگرکشورهارانیزمطالعه
کرده و اطالعات دقیقی در این زمینه دارند و بهتر است از ظرفیت این جامعه نخبه کشور
استفاده شود .بر اساس آماری که دیوان محاسبات درباره اجرایی و عملیاتی شدن قوانین
کشور میدهد ،به نحوی است که نشان میدهد باید در اصالح قوانین ،حوزه نظارت و تنقیح
قوانین به صورت جدی کار کرده و قوانین اضافی را در جمهوری اسالمی حذف کنیم تا اصل
شفافیتدرکشورحاکمشود.درواقعادارهکشوربایدبهنحویپیشبرودکههرجاپولیاست،
شفافیتهمایجادشود.اینپولنیزتارسیدنبهذینفعنهاییبایددرمسیرروشنحرکتکرده
واستخدامهانیزعلنیورسمیوبدورازسفارشانجامشودتااعتمادعمومیبازسازیشود.
در حوزه فرهنگ ،رفع بیاعتمادی عمومی ،در بخش اقتصاد ایجاد اشتغال مولد ،در مقوله
سیاسیدوریازعوامفریبیهمراهباراستگوییومبارزهبادروغازجملهنکاتمهمیاستکه
نامزدهایانتخاباتورییسجمهورآیندهبایدمدنظرقراردهند.
عضوکمیسیونبرنامهوبودجهمجلس
بهروزمحبینجمآبادی*

قائممقامشورایهماهنگیتبلیغاتاسالمی:

مراسم  ۱۴و  ۱۵خرداد به صورت ویژه
وجداگانهبرگزارمیشود

قائممقامشورایهماهنگیتبلیغاتاسالمیبااشارهبهسالروزارتحالامامخمینیویومالله
 ۱۵خرداد ،گفت :برنامهها و اقدامات الزم باید برای هر دو مراسم ۱۴و ۱۵خرداد انجام پذیرد.
نصرت الله لطفی روز دوشنبه همایش رؤسا و سرپرستان دفاتر استانی شورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی سراسر کشور با توجه به اهمیت بزرگداشت یوم الله قیام ۱۵خرداد ،گفت:
با توجه به اهمیت یوم الله قیام ۱۵خرداد و تاکیداتی که امام خمینی (ره) در زنده نگهداشتن
این روز بیان داشتند ،باید یوم الله ۱۵خرداد از منظر بزرگداشت ،با آن مبانی که در کالم امام
ً
خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بیان شده است حتما به گونهای باشد که حق مطلب ادا
شودواینروزتاریخیبهفراموشیسپردهنشود.قائممقامشورایهماهنگیتبلیغاتاسالمی
ً
کشورگفت:برگزاریباشکوهمراسمبزرگداشتامامخمینی(ره)قطعایکوظیفههمگانیو
اعتقادی است .قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور افزود :با مغتنم شمردن
فرصت مراسم سی و دومین سالگرد ملکوتی امام (ره) باید از شاخصهها ،شخصیت و مکتب
سیاسیوالهیامامعزیزمانهرچهبیشتربهرهببریم.لطفیدرخصوصتوجهویژهبهیومالله
ً
 ۱۴خردادوبسندهنکردنبهعنوانیکبرنامهجانبی،خاطرنشانکرد:قطعادراینراستایک
گنجینهبسیارگرانبهاییکههمانامتاسالموفعاالنعرصهفرهنگودیندراختیارشانقرار
دارد ،سخنرانیهای حکیمانه و گهربار مقتدای عظیم الشان و ولی امر مسلمین جهان مقام
معظم رهبری در ۱۴خردادهای سنوات گذشته است که به تمامی ویژگیها و مشخصههای
اماموپیشگیریازتحریفشخصیتامامپرداختهاند.

بدینوسیله از كلیه اعضای تعاونی دعوت به عمل می آید
در جلسه مجمع عمومی مذکور رأس ساعت 13:30روز پنج شنبه مورخ  1400/ 03/31با دستور جلسه ذیل در محل تاالر کرامت
استانداری قم تشكیل میگردد  ،حضور بهم رسانید.
ً
ضمنا هریک از اعضاء جهت معرفی نماینده تام االختیار /وکیل خود به منظور حضور درجلسه فوق الذکر و اعمال رای می بایستی
به اتفاق یکدیگر (عضو و نماینده )حداکثر تا تاریخ  1400/03/28به محل قم -قم -بلوار رضوی -ساختمان فرمانداری -طبقه
همکف-شرکتتعاونیمسکنکارکناناستانداریقممراجعهتاپسازاحرازهویتوتائیدوکالتنامه،برگهورودبهجلسهجهتنماینده
عضو صادر شود.
دستور جلسه :
-1تمدید مدتفعالیتشرکت به مدت یکسال
رئیسهیأتمدیرهشرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری قم و واحدهای تابعه
بدینوسیله از كلیه اعضای تعاونی دعوت به عمل می آید.
در جلسه مجمع عمومی مذکور رأس ساعت  13:30روز پنج شنبه مورخ  1400/ 04/17با دستور
جلسه ذیل در محل تاالر کرامت استانداری قم تشكیل میگردد  ،حضور بهم رسانید .الزم به ذکر است
داوطلبین بازرسی تعاونی می بایستی حداکثر ظرف مدت  7روز از تاریخ انتشار آگهی مجمع نوبت اول با
در دست داشتن مدارک الزم به محل قم -قم -بلوار رضوی -ساختمان فرمانداری -طبقه همکف -شرکت
تعاونیمسکنکارکناناستانداریمراجعهونسبتبهتکمیلوتحویلفرمکاندیداتوریاقدامنمایند.
ً
ضمنا هریک از اعضاء جهت معرفی نماینده تام االختیار /وکیل خود به منظور حضور درجلسه فوق الذکر
و اعمال رای می بایستی به اتفاق یکدیگر (عضو و نماینده )حداکثر تا تاریخ  1400/04/15به محل قم-
قم-بلواررضوی-ساختمانفرمانداری-طبقههمکف-دفترشرکتتعاونیمسکنکارکناناستانداریقم
مراجعه تا پس از احراز هویت و تائید وکالتنامه ،برگه ورود به جلسه جهت نماینده عضو صادر شود.
دستور جلسه :
-1انتخاب بازرس شرکت برای مدت یکسال
 -2تصمیم گیری در خصوص خرید زمین
رئیسهیأتمدیرهشرکت

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم اعالم کرد:

 ۶۳درصد ازمردم قم تحت پوشش بیمه
تامیناجتماعی

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم افزایش ضریب پوشش بیمهای مردم استان از ۱۳.۴
درصد در سال  ۵۷به حدود  ۶۳درصد در سال  ۹۹رسیده است که این امر گام بلندی است
در راستای گسترش تعمیم بیمه تامین اجتماعی در بین اقشار مختلف جامعه محسوب
میشود .علی اصغر دادخواه  ،بابیان اینکه جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی با رشدی
 ۲۱برابری نسبت به سال  ۵۷از  ۳۹هزار  ۶۷۹نفر به  ۸۱۰هزار و  ۵۲۵نفر رسیده است
اظهارداشت :جمعیت بیمه شدگان اصلی رشدی  ۲۲درصدی و جمعیت مستمری بگیران
نیز رشدی ۱۴۱برابری نسبت به سال ۵۷داشته است .دادخواه بابیان اینکه میزان جمعیت
تحت پوشش تامین اجتماعی در استان قم ۸۱۰هزار و ۵۲۵تن است که ۶۳درصد جمعیت
کل استان قم را شامل میشوند،عنوان کرد :در حال حاضر  ۸۳درصد بیمه شدگان اصلی
در استان قم را آقایان و  ۱۷درصد مابقی از قشر بانوان هستند .مدیرکل تامین اجتماعی قم
اصالحنگاهوفرهنگ مردمنسبتبه تامیناجتماعی را ازنقاط مثبتوقابلدفاعدر خصوص
عملکرد این اداره کل دانست و گفت :اکثر کارفرمایان استان قم با استقبال از خدمات دهی
سازمان ،در تعامل دوسویه و مثبت با تامین اجتماعی بوده و هم اکنون  ۱۳۵۴۴کارگاه فعال
در سطح استان قم وجود دارد که مشمول بیمه تامین اجتماعی هستند .دادخواه بابیان
اینکه بیمه طالب و روحانیون ،کارگران ساختمانی ،خدمات الکترونیک از خدمات تامین
اجتماعی در بعد از انقالب است ،تصریح کرد :طالب و روحانیون با  ۴۴هزار و  ۲۵۰تن بیمه
شده اصلی و  ۱۲۵هزار و  ۴۷۷بیمه شده تبعی ،بزرگترین گروه بیمه شدگان توافقی تامین
اجتماعی در استان قم را تشکیل می دهند.
فرماندارقماعالمکرد:

نظارتناظرانبهداشتیبرروندانتخابات

فرماندارقم گفت :شیوه نامه های بهداشتی روز انتخابات ،زیر نظر ناظران بهداشتی رصد
میشود.
مرتضی حیدری در جلسه اموزش نمایندگان فرمانداری با اشاره به تصمیم برای حضور
ناظران بهداشتی در صندوق اخذ رای اظهارداشت  :در انتخابات امسال ۷۲۰ناظر بهداشتی
برایاجرایشیوهنامههایبهدشتیمستقرخواهندشد.
وی از آموزش هزار و  ۲۰۰نفر از نمایندگان فرمانداری در  ۷۲۰صندوق اخذ رای خبر داد
و افزود :پیش بینی شده است در شعبی که جمعیت بیشتری حضور مییابند ۲نفر نماینده
فرماندار شوند .فرماندار قم در خصوص داوطلبان نهایی شوراهای شهر و روستا گفت:
هیئتهای نظارت پس از رسیدگی به شکایت داوطلبان معترض و نهایی شدن داوطلبان،
اسامی آنها را به ستاد مرکزی انتخابات اعالم کرده و پس از قطعی شدن اسامی داوطلبان
اعالم میشود .وی درخصوص تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان
رهبری گفت :داوطلبان تا تاریخ  ۱۳خرداد ماه فرصت دارند نسبت به تغییرحوزه انتخابیه
خود اقدام کنند و تاکنون حجت االسالم رجبی به حوزه تهران منتقل شدند و حجت االسالم
مهدی نکویی و حجت االسالم احمد دانش زاده به حوزه انتخابیه قم انتقال یافتند.
حیدری در خصوص اعالم اسامی مسئوالن و محل ستادهای داوطلبان ریاست جمهوری
در شهر قم گفت :تاکنون  ۳داوطلب انتخابات ریاست جمهوری در این خصوص اقدام کرده
اندودرصورتیکهستادیبدونمعرفیمسئوالنتبلیغاتنماید،برابرقانونبرخوردمیشود.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان قم هشدارداد:

کالهبرداریبادرخواست
کمکنقدیازهمشهریان

مدیرکلکمیتهامدادامامخمینیاستانقمگفت:متاسفانهاخیرابرخیازافرادغیربومی
با نصب کاغذهایی با محتوای درخواست کمک نقدی از همشهریان ،اقدام به کالهبرداری
می کنند که اخیرا با کمک نیروی انتظامی یکی از این موارد که متعلق به یک فرد غیر بومی
که مبلغ باالیی در حساب بانکی خود داشت ،شناسایی شد.
اکبرمیرشکارافزود :از مردم میخواهیم که به سازمانها و موسسههای خیریه معتبر و افراد
نیازمندواقعیکمکشود.
وی افزود :مردم باید در خصوص کمک رسانی به افراد نیازمند آگاهانه عمل کنند و به افراد
بدون هویت کمک نکنند چرا که مردم قادر به تشخیص در خصوص استحقاق مالی فردی که
خودرانیازمندمعرفیمیکند،نیستند.
مدیر کل کمیته امدادامام خمینی استان قم در انتها متذکر شد :خواهشمند است مردم
درخصوصکمکرسانیبهنیازمندانبهدونهادحاکمیتیحمایتیکمیتهامدادوبهزیستی
وخیریههایمعتبراعتمادکنند.
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سیدابراهیمرییسی:

ریشه قاچاق باید در دولت خشکانده شود

فیضیهنمونهدرخشان
مدارس ایران اسالمی

وقتی در قم صحبت از وجود مدارس تاریخی میشود نام
مدرسه فیضیه در اذهان میدرخشد ،مدرسهای که قدمت
آن به دوران صفوی میرسد و داستانی بسیار جالب و خواندنی دارد.
مدرسه فیضیه یکی از معروفترین و مشهورترین مدارس جهان اسالم است که در قم و
کنار حرم بانو فاطمه معصومه (س) قرار گرفته است و تقدیر بر آن بوده است که بزرگترین
عالمان در این مکان به تدریس علوم دینی بپردازند ،عالمانی چون شیخ عبدالکریم حائری
مؤسس حوزه علمیه قم ،روح الله موسوی خمینی رهبر کبیر انقالباسالمی روزگاری در
اینمدرسهبیتوتهکردهاند.
در میدان باصفای آستانه ،نرسیده به حرم مطهر کریمه اهل بیت ،دست راست کمی باالتر
از درمانگاه حضرت معصومه ،مدرسه فیضیه قرار گرفته است.
مدرسهای بسیار قدیمی که پیش از این چندین بار مرمت و تجدید بنا شده است و حاج
شیخ عبدالکریم حائری یزدی(ره) بیشترین نقش را در احیای این مدرسه داشته است.
در خصوص وجه تسمیه مدرسه فیضیه دو احتمال وجود دارد یکی اینکه نام مدرسه را
به نام مؤسس اولیه آن یعنی فیض کاشانی ،فیضیه نامیدهاند و یا به علت اینکه علوم دینی
در این مدرسه تدریس میشده و منشأ فیوضات بوده است به فیضیه مشهور شده است.
بنای مدرسه چهار ایوانی است و دو طبقه با  40حجره تحتانی متعلق به دوره قاجار و 40
حجره فوقانی متعلق به قرن  14هجری قمری است که به اهتمام حضرت آیتالله حائری
یزدی در باالی حجرههای پیشین در گرداگرد حیاط مرکزی بنا شده است .گچ بریهای
زیبا و چشمنواز و کاشیهای هفت رنگ به کار رفته در ایوانها ،هر بییندهای را به خود فرا
میخواند .قدیمیترین بخش مدرسه ،ایوان جنوبی آن است که مزین به کاشیکاریهای
زیبا متعلق به دوره صفوی است .معماری مدرسه انسان را به یاد مساجد اسالمی قرون
گذشتهمیاندازد.
به اعتبار برخی متون تاریخی ،این بنا از میانه قرن ششم هجری قمری وجود داشته و
در عصر صفوی تجدید بنا شده است .بر سر در ورودی مدرسه از طرف صحن عتیق حرم
حضرتمعصومه،نامشاهطهماسبصفویدیدهمیشود .فتحعلیشاهقاجارنیزدرآبادی
مدرسه نقش به سزایی داشته است .در حین تماشای حجرهها ناخودآگاه یکی از حجرهها
توجه رهگذران را به خود جلب میکند ،حجره شماره 20متعلق است به مؤسس و بنیانگذار
جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی (ره) است .وسوسههای تاریخ آدمی را وادار
میکند که سری به این حجره بزند ،تا با روزگاری که سیدروح الله ،بخشی از زندگیاش را در
آنجا سپری کرده است ،آشنا شود.
گفته شده است در دورهای پس از رحلت فیض کاشانی این مدرسه رونق خود را از دست
میدهد تا حدی که که دراویش در حجرهها ساکن میشوند و طالب برای فراگیری دروس
حوزوی بهجای قم به اصفهان سفر میکنند ،حاج شیخ عبدالکریم حائری برای زیارت
حضرت معصومه(س) که به قم سفر میکند ،طالب و علما از این سفر مطلع میشوند و
به نزد او رفته و از ایشان میخواهند که در قم بماند و مدرسه فیضیه را سر و سامان دهد،
او دعوت آنان را استجابت میکند و بدینگونه مدرسه فیضیه دوباره احیا میشود و قم به
قطب علوم دینی تبدیل میشود .فیضیه در دوران زعامت و مرجعیت آیتالله صدر و آیتالله
بروجردی نیز بازسازی شد و به شکل کنونی خود در آمد.
مدرسه فیضه خاطره پنج قرن تاریخ مهم ایران را بر دوش میکشد ،اما تاریخ سازترین
روزهای فیضیه به دهه چهل شمسی باز میگردد .در واقع در آن سال ها مدرسه فیضیه
پایگاه مبارزه علیه حکومت پهلوی میشود از آن زمان به بعد نا م فیضیه ،امام خمینی(ره) و
انقالب اسالمی چنان به یکدیگر گره خورد ه است که نگارش تاریخ هر یک ،بدون آن دیگری
ممکننیست.
سخنرانیهای امام خمینی(ره) علیه قانون انجمنهای ایالتی و والیتی و گسترش
اعتراضات مردم ،فیضیه را به مرکز انقالب اسالمی تبدیل کرد .بدینگونه فیضیه در کانون
مبارزات سیاسی و فعالیتهای اجتماعی تاریخ معاصر قرار گرفت .و این مدرسه محلی برای
اجتماعات سیاسی و پایگاه طرفداران انقالب شد مسألهای که رژیم پهلوی از آن وحشت
داشت.
در خرداد سال 1354تظاهراتی به انگیزه بزرگداشت خاطره شهدای 15خرداد در فیضیه
برگزار شد که این مراسم نیز به شدت تمام سرکوب شد و به تعطیلی مدرسه تا پیروزی انقالب
اسالمیانجامید.
فیضیه همچنان به بلندای تاریخ ایران اسالمی ایستاده است و این مدرسه در اوج زیبایی
و با وقار تمام در نزدیکی حرم حضرت فاطمه معصومه (س) پذیرای طالبان علوم دینی است
و به گذشته درخشان خود در تاریخ ایران میبالد و در تحوالت سیاسی ایران نقش اساسی
دارد .مدرسه فیضیه در تاریخ  ۹بهمن  ۱۳۸۶با شماره ثبت  ۲۰۷۱۵در فهرست آثار ملی
ایران به ثبت رسیده است.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی قم
علیرضاارجمندی*

روحانیدرجلسهستادهماهنگیاقتصادیدولت:

نتکلیفکاالی
صاحبانکاالنسبتبهتعیی 
خود در گمرکات اقدام کنند

رییسجمهوریسرعتبخشیدنبهترخیصکاالهایاولویتدارراازضرورتهایحیاتی
کشور عنوان کرد و گفت :صاحبان کاال در گمرکات هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف
کاالهای خود اقدام کنند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،دویست و سیامین جلسه ستاد
هماهنگیاقتصادیدولتروزسهشنبهبهریاستحجتاالسالموالمسلمینحسنروحانی
رییسجمهوری برگزارو گزارشی از آخرینوضعیتواردات کاال در گمرکات کشورو همچنین
موجودی کاالهای اساسی در انبارها و گمرکات و اقدامات انجام شده برای ترخیص سریع
این کاالها و توزیع آن به بازار مصرف ارائه شد.
رییس جمهوری در این زمینه تسهیل ورود و خروج کاال در گمرکات کشور را از اولویتهای
مهم دولت در حوزه تجارت عنوان کرد و افزود :ترخیص کاالهای اساسی از گمرکات کشور،
باید بدون تعلل و در کوتاهترین زمان همراه با شفافیت از سوی دستگاههای مرتبط انجام و
مصوبه ستاد اقتصادی دولت در این زمینه ،به طور کامل اجرایی شود.
روحانی با اشاره به راهاندازی سامانه جامع تجارت ،خاطرنشان کرد :با توجه به موجودی
فراوان کاال در گمرکات کشور و پیشرفتهایی که در زمینه ثبت اطالعات ،نحوه ترخیص و
تسریع در به حداقل رساندن زمان ترخیص کاالها حاصل شده است ،سرعت بخشیدن به
ترخیص کاالهای اولویتدار از ضرورتهای حیاتی کشور است.
رییس دولت تدبیر و امید همچنین وزارت صنعت ،معدن و تجارت را موظف کرد برای
تامین کاالهای اساسی و نیازهای بخش تولید کشور در هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و
دارائی ،وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بر اساس دستورالعمل ابالغی برای تسریع در
ترخیص کاالهای اولویت دار اقدام و گزارش هفتگی از اقدامات انجام شده در این خصوص
را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.
سخنگویوزارتبهداشتهشدارداد:

انتشار کرونای هندی و آفریقای جنوبی در
برخیشهرستانها

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :با وجود مشاهده روند کاهشی
در تعداد موارد بستری بیماران کووید ۱۹در کشور ،وضعیت بیماری همچنان ناپایدار،
حساس و شکننده بوده و در برخی شهرستانهای با وضعیت قرمز ،سویههای کرونای
هندی و آفریقای جنوبی در حال انتشار است.
سیما سادات الری روز سه شنبه درباره آخرین وضعیت بیماری کووید  ۱۹در کشور بیان
کرد :در هفته اول خرداد شاهد کاهش  ۱۸درصدی در موارد بستری به علت کرونا ،کاهش
 ۲۲درصدی در تعداد موارد مرگ و میر و کاهش  ۱۳.۴درصدی در تعداد مراجعات سرپایی
نسبتبههفتهقبلتربودیم.
وی ادامه داد :بیشترین میزان بروز موارد بستری در هفته گذشته به ترتیب در استانهای
چهارمحال و بختیاری ،ایالم و خوزستان و بیشترین میزان بروز موارد مرگ و میر ناشی از
بیماری کووید  ۱۹در استانهای البرز ،چهار محال و بختیاری و خراسان شمالی گزارش
شده است.
معاون وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :سوپرمارکتها و مراکز خواربار
فروشی همچنان دارای بیشترین میزان صدور اخطار و معرفی به مراجع قضایی در کشور
هستند ،به طوری که از  ۲۹اردیبهشت تا  ۵خرداد ماه تعداد  ۶هزار مورد اخطار و مراجعه به
مراجعه قضایی برای این اماکن گزارش شده است.
الری اظهار کرد :کمترین میزان رعایت توصیههای بهداشتی در هفته گذشته در کشور
در استان سیستان و بلوچستان گزارش شده و استانهای کرمان ،خراسان جنوبی ،یزد،
فارس ،سمنان ،تهران ،قزوین ،زنجان ،کرمانشاه و اردبیل دارای رعایت مطلوبتر عمل به
دستورالعملهایبهداشتینسبتبهسایراستانهاهستند.
سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بیان کرد :از هموطنان حتی عزیزانی
کهواکسنتزریقکردهاند،خواهشمندیمهمچناننسبتبهاستفادهازماسک،حفظاصول
فاصله گذاری ۱.۵تا ۲متر و شستوشوی مرتب دستها اقدام کنند.

نامزدسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریگفت:تاکنونباقاچاقکم
برخورد نکردهایم و در قوه قضاییه بیشترین دادگاهها مربوط به برخورد با قاچاق
ً
کاالست ولی باید حتما ریشه قاچاق در دولت خشکانده شود.
آیتاللهسیدابراهیمرییسیروزسهشنبهدرحاشیهضبطگفتوگوبادوربین
شبکه یک سیما در جمع خبرنگاران درباره برنامه دولت احتمالیاش برای
مقابلهباقاچاقووارداتبیرویهگفت:بایدباقاچاقبهویژهقاچاقسازمان یافته
برخورد کرد اما اگر مشکل صرفا با برخوردهای پلیسی و قضایی حل میشد
تاکنونبایدقاچاقریشهکنمیشد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود :تاکنون با قاچاق کم
برخورد نکردهایم و در قوه قضاییه بیشترین دادگاهها مربوط به برخورد با قاچاق
ً
کاالست ولی باید حتما ریشه قاچاق در دولت خشکانده شود.
رییسی تاکید کرد :باید در نظامات پولی و مالی کشور تجدیدنظر شود تا
قاچاق کاال برای قاچاقچی صرف نکند.
وی با طرح این پرسش که پول قاچاق از کجا میآید ،خاطرنشان کرد :اگر
پولی که صرف قاچاق میشود رهگیری شود مشخص خواهد شد که بسیاری
از منابع قاچاق از محل صادرات کسب میشود.
نامزدسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوری عنوانکرد:برایجلوگیری
از قاچاق باید ارز حاصل از صادرات وارد چرخه تولید شده و تولید را رونق دهد
اما هدایت این پولها به سوی داللی ،قاچاق سازمان یافته را شکل میدهد.
رییسی ادامه داد :یکی از کارهای دولت مردمی ،نظارت بر ارز حاصل از
صادرات است تا به این وضعیت دچار نشویم که دولت چندی قبل اعالم کرد
برخی صادرکنندگان پولهای حاصل از صادرات را برنگرداندهاند.
وی افزود :تصاحبکنندگان این پولها خیلی وقت است پولها را
برنگرداندهاند اما سوال این است که چرا هیچکس بالفاصله موضوع را پیگیری
ً
ن این پولها چه بوده و اصال در کجا صرف شده
نکرده که علت برنگرداند 
است؟چرا آقایان بهموقع نظارت نکردهاند که میلیاردها از این مسیر از دست
نرود و بعد مجبور نباشیم مسأله را با برخورد قضایی حل کنیم؟
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :بسیاری از آنچه
امروز بهعنوان پرونده فساد و قاچاق به دستگاه قضایی ارجاع میشود محصول
عدم اقدام به موقع و فقدان نظارت صحیح دولت است.
وی خاطرنشان کرد :یکی از کارهایی که دولتش برای اصالح این روند انجام
میدهد پیوند سامانههای الکترونیک بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد ،سازمان
بنادر و کشتیرانی و گمرکات برای نظارت بر خط بر کل روند تبادالت پولی و
کاالیی کشور است.
این نامزد ریاست جمهوری اظهار کرد :مردم یک روز میشنوند که کاال در
گمرک دپو شده و یک روز اعالم میشود ارز حاصل از صادرات برنگشته و
ن سوال است که مگر کشور سامان ندارد که هر روز یک مسأله عجیب و
برایشا 
غیرقابلباورمطرحمیشود؟
رییسی گفت :با نظارت دقیق بر زنجیره تامین ،تولید ،توزیع و مصرف کاال،
قاچاق به طور جدی کاهش مییابد و تأکید کرد دولت آینده این مسأله را با
جدیتدنبالمیکند.
وی عنوان کرد :دولت نباید در بازار دخالت کند و هر روز با تغییر بخشنامهها
و دستورالعملها و تصمیمات متناقض بازار را متالطم کند اما نظارت از وظایف
اصلی دولت است.
این نامزد ریاست جمهوری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه کدام
وعدهاش در دولت او از زودتر از بقیه وعدهها و در چه بازه زمانی محقق میشود؟

گفت :مسکن از دغدغههای مردم به ویژه جوانان و زوجهای جوان است و ما
تالش میکنیم با تولید مسکن هم این دغدغه و هم مسأله جمعیت را حل کنیم
چرا که مانع بزرگ بر سر راه ازدواج جوانان ،نبود مسکن مناسب است.
رییسیافزود:منبهجوانانگفتهامکهآنهاازدواجکنند،ماهمساختمسکن
را از همان روز نخست دولت پیگیری میکنیم و فکر میکنم بشود طی ۴سال۴
میلیونواحدمسکنساخت.
وی از پایان دادن به فساد و رانت در کشور به عنوان دومین اقدام فوری یاد کرد
که از روز نخست استقرار دولت پیگیری میکند.
نامزدسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریبیانکرد:ازاولینروزکاری
دولت مردمی اصالح و حذف تمام ساز وکارها و بسترهای فسادزا و رانتآفرین
آغاز میشود .همه کسانی که میخواهند با دولت مردمی کار کنند بدانند که
این دولت ،دولتی ضدفساد است.
همه بدانند دولت مردمی هیچگونه فسادی را بر نمیتابد
خبرنگاری از این نامزد ریاست جمهوری پرسید اولین جایی که در قوه
مجریه باید عاری از فساد شود کجاست؟ که رییسی پاسخ داد :مهمترین راه
پیشگیری از فساد فعال کردن سامانههای الکترونیک و شفافسازی فرآیندها
وعملکردهاست.
رییسی با بیان اینکه امروز دنیا به سمت دولت هوشمند حرکت می کند
اما ما هنوز دولت الکترونیک را محقق نکردهایم ،افزود :نمیشود شعار دولت
الکترونیک داد ولی گامی جدی برای شکلگیری آن برنداشت.دولت مردمی
در گام اول زیرساختهای الزم برای مبارزه با فساد را بسترهای فساد را اصالح
خواهدکرد.
وی گفت :گام دوم برخورد با مظاهر فساد است که همه اجزای دولت مردمی
باید در آن سهیم باشند چرا که اگر یک استاندار ،فرماندار ،بخشدار یا رییس یک
اداره ضد فساد نباشد ،کار پیش نمیرود.
نامزد ریاست جمهوری سیزدهم ،مردمی بودن ،ضد فساد بودن و برخورداری
از روحیه انقالبی را سه مولفه برای انتخاب همکارانش عنوان کرد و گفت :همه
بدانند دولت مردمی هیچگونه فسادی را بر نمیتابد و اجازه نمیدهیم در هیچ
کجای سازمان اداری دولت فساد النه کند.

سیدحسنخمینی:

نباید برای جدا کردن گروهی ،فردی ،بخشی از جامعه خط کش گذاشت
یادگارامام (ره) گفت : :واقعیت این است که جامعه ما
در هر دوره ای که به نیروی جوانی اتکا کرده ،پیشرفت
داشته است .اصل انقالب و دفاع مقدس به دوش
جوانان بوده است .اما نکته بسیار مهم این بوده که خط
کش برای جدا کردن گروهی ،فردی ،بخشی از جامعه
نبایدگذاشت.
آیت الله سیدحسن خمینی در ابتدای سخنان خود
در دیدار با جمعی از اهالی ورزش و جوانان کشور که
صبح امروز در حرم امام برگزار شد ،یادآور شد :کرونا
باعث شده بسیاری از جلسات از حالت قبل خارج شود
و شکل دیگری به خود بگیرد .انشاءالله که این ضایعه
مولمه جهانی هم بگذرد تا به نوع دیگری در خدمت
دوستانباشیم.
وی افزود :در مورد بحث جوان که البته آرام آرام
کشورمان دارد از سن جوانی عبور می کند و میانگین
سنی اش مقداری باالتر می رود ،باید گفت که کماکان
بار اصلی و توان اصلی کشور روی دوش جوانانی است
که کم یا زیاد سرمایه های اصلی کشور هستند؛ ورزش
نیز عالقه مشترک بسیاری است و یکی از نشاط های
جدی جامعه ماست .ورزش باعث غرور ملی و عزت
مردم است و یکی از عوامل مهم در شادی آفرینی است
و پیر و جوان و زن و مرد را به خودش به درستی مشغول
می دارد.
یادگار امام ادامه داد :از اشتغاالت سالم برای زندگی
مردم چه در حیث ورزشکاری چه ورزش دوستی ،بحث
ورزش و مسائل مربوط به اوست.
جوانانبزرگترینسرمایهسازکشورهستند
سیدحسن خمینی افزود :واقعیت این است که
جامعه ما در هر دوره ای که به نیروی جوانی اتکا کرده،
پیشرفت داشته است .اصل انقالب و دفاع مقدس به

دوش جوانان بوده است .اما نکته بسیار مهم این بوده
که خط کش برای جدا کردن گروهی ،فردی ،بخشی از
جامعه نباید گذاشت .او بیان کرد :جوان هر چه باشد،
جوان ایرانی است .جوان ایرانی مالک این خاک و کشور
است .جوان کسی است که می تواند فردای این کشور
را بسازد و اگر به اشتباه به آن بی توجه شود می تواند
کوچ کند و یک سرمایه بزرگی از این کشور را از دست
ببرد .باید چتر نگاهمان را ،وسعت سینه هایمان را به
اندازه ای بدانیم که همه مشمول توجه باشند .البته
جوانان باید به ما توجه کنند .بعضی از دوستان حرفی
می زنند و سخن درستی هم هست که اگر جوانان را
مشغول یا مرعوب و یا دلباخته آن حوزه ای قرار دهیم
که آن را از آنها سلب کرده ایم ،توهین به جوانان است.
جوانان بزرگترین سرمایه ساز کشور هستند و صرفا اگر
موانعی را که خودمان ایجاد کرده ایم ،برداریم خودشان
این مملکت را خواهند ساخت .پتانسیلی که آنها دارند،
فکرشان و فهمشان همین امر را گواه می دهد .دوستان
در حوزه ورزش این را بهتر از هرکس دیگری می فهمند
که جوان چه مقدار ارزش دارد و جوانگرایی تا چه اندازه
ورزش و یک تیم ملی را تغییر می دهد و احیانا توجه
نکردن به جوانان چقدر می تواند یک بازه زمانی را
مشکلمواجهکند.
نسبت به جوانان سرزمین مان امیدوار باشیم
سیدحسن خمینی با بیان اینکه باید نسبت به جوان
ایرانی خاضع باشیم ،گفت :نسبت به جوانان سرزمین
مان اعم از دختران و پسرانش امیدوار باشیم .آینده مال
آنهاست و این نگاه را داشته باشیم که آنها حتما بهتر از
نسل های پیش از خود ،کشور را خواهند ساخت و بهتر
اداره خواهند کرد و ما بخواهیم یا نخواهیم این اتفاق
خواهدافتاد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد :فکر می کنم
اگر مجموعه مدیریت کشوری بخواهد امتیاز ویژه ای در
اختیار مردم خود قرار دهد ،بیش از پرداختن به ورزش
و توجه به آن نمی تواند نشاطی را به صورتی وسیع و
گسترده در درون جامعه پدید آورد .نکته دیگر آنکه،
توجه به ورزش های عمومی ،زائیده توجه به ورزش
قهرمانی است .شما وقتی در یک رشته قهرمانی تربیت
می کنید بسیاری از انسان ها را در روستاها و شهرها
ترغیب می کنید که بروند در آن رشته تالش کنند.
باشگاه ها شکل می گیرند و خود مردم می روند در آنجا
وسایل الزم را تأمین می کنند؛ جذب سرمایه صورت
می گیرد و توان مالی ایجاد می کند و خودش روی پای
خودش می ایستد .عالوه بر اینکه نشاط اجتماعی و
فردی و پایین آمدن بزه و ناهنجاری و جرم را در بسیاری
از موارد پدید می آورد.
احساس افتخار باعث می شود انسان ها به هم
نزدیک تر شوند
سیدحسن خمینی در پایان گفت :آمارها نشان می
دهد در بسیاری از کشورها که درگیر مسابقات ملی می
شوند ،در آن مقاطع بزه و جرم پایین می آید و مردم در
خیابان ها نسبت به هم مهربان می شوند .احساس
افتخار باعث می شود انسان ها به هم نزدیک تر شوند،
همدل تر شوند و این یک سرمایه ای است که مجموعه
ورزش کشور دارد .البته ورزش قهرمانی با ورزش
آموزشگاههایکپیوندمحکمداردکهایننقطهمغفولی
است که کمتر به آن توجه شده است و در این راستا،
چنانچه عزمی داشته باشیم توجه حرفه ای و رقابتی به
ورزش آموزشگاه ها -که آن هم ریشه در ورزش محالت
دارد -می تواند تأمین کننده بسیاری از آرمان هایمان
باشد.

غالمرضامصباحیمقدم:

ممکن است نامزدهای اصولگرا به نفع دیگری کنار نروند

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز ،گفت :اینکه نامزدهای اصولگرا به نفع نامزد
انحصاری شورای وحدت کنار بروند تابع نظر شخصی آنهاست دارد و ممکن است
کنارهگیرینکنند.
غالمرضا مصباحی مقدم درباره فعالیتهای این تشکل سیاسی در انتخابات
اظهارداشت  :جامعه روحانیت مبارز از حدود  ۱۰ماه قبل ،به انتخابات ورود کرده و
شورایوحدتاصولگرایانراباحضورنمایندگاناحزاب،تشکلهایجوانان،زنان،
استادان دانشگاهها ،معلمان و سایر اقشار مختلف مردم شکل داد .هدف جامعه
روحانیت برای رسیدن به نامزد واحد در انتخابات ریاست جمهوری محقق شد و آیت
الله ابراهیم رییسی نامزد شورای وحدت اصولگرایان است و جامعه روحانیت هم از
این نامزد حمایت می کند و تابع خواست جمعی شوراست.
مصباحیمقدمبابیاناینکهباالبودنمشارکتاولویتشورایائتالفاصولگرایان
و جامعه روحانیت مبارز است ،خاطرنشان کرد :شورا فقط یک نفر را به مردم معرفی
خواهد کرد اما مردم حق دارند به هرکس که مایل بودند رای دهند و سید ابراهیم
رییسی منحصرا نامزد شورای وحدت اصولگرایان است و اینکه دیگر نامزدهای
اصولگرا به نفع رییسی از انتخابات کناره گیری کنند یا تا روز انتخابات در صحنه
بمانند به نظر شخصی خود آنها بستگی دارد و ممکن است کنارهگیری نکنند.
وی گفت :نظام جمهوری اسالمی ،دستاوردهای اساسی خوبی در بیش از چهار
دهه گذشته داشته و جایگاه کشور را از جایگاه پایین منطقه ای به جایگاه رفیع
منطقه ای رسانده است و امیدواریم که در گام دوم انقالب اسالمی با حضور پرشور

مردم و خصوصا نسل جوان به جایگاه برتری در جهان برسیم.
تحققوعدههاییمثلیارانهفقطدراختیاررییسجمهورینیست
مصباحی مقدم با بیان اینکه  ۸۰درصد ظرفیت اقتصاد کشور در داخل و تنها
 ۲۰درصد مربوط به مناسبات خارجی و بین المللی است ،گفت :مردم نامزدی را
در انتخابات برگزینند که به این ظرفیتهای داخلی ،به ویژه نیروی انسانی جوان و
نخبه توجه دارد.
ویدرخصوصوعدههایانتخاباتینامزدهانیزخاطرنشانکرد:وعدههاییمثل
افزایش یارانه فقط در اختیار رییس جمهوری نیست و اگر بخواهد اجرایی شود باید
به مجلس پیشنهاد داده شده و بعد از تصویب مجلس ،توسط شورای نگهبان نیز
تایید شود و در عین حال ،هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید
آنرا خالف سیاستهای کلی ابالغی مقام معظم رهبری تشخیص دهد .بنابراین،
وعدهها گاهی وعده سرخرمن است و نمی توان روی آن حساب باز کرد.
وی ،هدف افراد و جریانهایی که بی تاثیر بودن رای مردم را ترویج میکنند کاهش
مشارکت ارزیابی و تصریح کرد :تجربه انتخابات گذشته نشان میدهد که در موارد
متعددی پیش بینی چیز دیگری بود و آنچه که از صندوق خارج شد خالف پیش
بینیها بود .در انتخابات سال  ،۷۶همه میگفتند آقای علی اکبر ناطق نوری اما
بعد رییس دولت اصالحات با  ۲۰میلیون رای از صندوق خارج شد .این موضوع
حاکی از صداقت وزارت کشور و شورای نگهبان و شورای عالی نظارت بر انتخابات
بود.

عبدالناصرهمتی:

نیازبهنگرشاقتصادی
برای اداره کشور داریم

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه اعالم عدد و رقم در
رقابتهای انتخاباتی بازی با فهم مردم است ،گفت :اگر من بخواهم اعالم کنم برای سه
دهک پایین و خانوار در نظر میگیرم اما نباید با پول دادن با مردم بازی کنیم .بلکه ما باید
بهمردمبگوییمچگونهفکرمیکنیم.
عبدالناصر همتی عصر سه شنبه در نشست فعاالن فضای مجازی و نخبگان در باغ هنر
اظهار داشت :مهمترین انگیزه من شرایط اقتصادی و معیشت مردم است و نیاز به نگرش
اقتصادی برای اداره کشور داریم و اگر مردم در صحنه حضور داشته باشند و در گام دوم در
چهلمین سال انقالب اسالمی ،صدای افراد خاموش جامعه باشیم.
همتی در این نشست که به صورت مستقیم از شبکه کالب هاوس هم پخش میشود،
اظهار داشت :شرایط اقتصادی مناسب شان مردم نیست اقتصاد فعلی ما نه کمونیستی
است و نه آزاد و یک چیزی بین این دو مورد است.
بر اساس این گزارش احسان رحیم پور از نیروهای خط امام در این نشست با طرح
سوالی پرسید ،ما نمیتوانیم اعتراضات سال  ٨٨و  ٩٨را فراموش کنیم و امیدواریم اینکه
شما میگویید صدای مردم خاموش جامعه هستید ،در حد شعار نباشد و سوال من این
است آیا این قدرت و اقتدار را در خود میبینید که امنیت سیاسی فعاالن سیاسی اصالح
طلب و دگراندیش را تضمین کنید یا خیر؟
همتی پاسخ داد :اقداماتی که دولت عقالنی انجام میدهد نهایت آن آرامش است و
وظیفه دولت دخالت در تصدیگری نیست و دولت ،دولت کاالی عمومی است .ساختار
جامعه را همه میدانید و رییس جمهوری در چارچوب قانون اساسی اختیاراتی دارد و
رییس جمهوری باید به صورت حداکثری از این اختیارات استفاده کرده و انتظارات مردم
را بر طرف کند.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد :من با یک دیدی وارد
صحنه شدم که همه میگفتند خیلی خطرناک و از قبل تعیین شده است .معتقدم این
نظر خوبی نیست .چرا باید ابتداییترین حق و سرنوشت مردم از پیش تعیین شود .وی
اضافه کرد :بینش اقتصادی در مسئولین نیست و سیاست بر آنها چیره شده و من در
خود میبینم که این جریان را اصالح کنم و قول میدهم با تعامل مشکالت را حل کنم.
همتی خاطرنشان کرد :شرایط کشور ما به جایی رسیده که همه از تریبون با یکدیگر
حرف میزنند و باید خواسته مردم را واقعی پیگیری کرد و من از حقوق مردم حمایت
میکنم.
نباید با پول دادن با مردم بازی کنیم
همتی با اشاره به آمار و ارقامی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در برنامه ها و
اظهارات خود بهآن اشاره میکنند ،گفت :افراد عدد اعالم می کنند و با فهم مردم بازی
میکنند و اگر من بخواهم اعالم کنم برای سه دهک پایین و خانوار در نظر میگیرم اما
نباید با پول دادن با مردم بازی کنیم و ما باید به مردم بگوییم چگونه فکر میکنیم .من با
مردم دیالوگ میکنم و برنامه ریزیهای خود را بر اساس امکانات کشور می گویم اما مرا
تخریبمیکنند.
وی اضافه کرد :من آمدم حکمرانی را اصالح کنم و در صحنه محکم از اصول و تقاضای
مردم دفاع میکنم .من قدرتم را از بی قدرتها میگیرم و کسانی به ما رای میدهند که
بگویندمامیدانیمشماحقمارامیگیرید.منمیگویمچرابهجوانیاپسرمردماسترس
میدهید و گفتند صالحیت شما رد میشود و من گفتم صالحیتم را رد کنید تکلیف من
معلوماست.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد :مسیر من معلوم است و به
همه دوستان اصالح طلب و اصولگرا گفتم لیاقت و شایستگی اهمیت دارد .قومیتهای
ما تهدید نیستند و باید وحدت ایجاد شود و تعامل ما را به هدف نزدیک می کند.
محسنرضایی:

ایالتهای اقتصادی را راه میاندازم

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :یکی از راهکارهای برون رفت
از شرایط کنونی ،راه اندازی ایالتهای اقتصادی در دولت من است.
محسن رضایی اظهارداشت  :اولین دغدغه من اصالح مدیریت کشور است شکل
تصمیم سازی و تصمیم گیری و نوع گزینش زمامداران و نوع ارتقا مدیران کشور موجب
شده اوضاع عجیبی حاکم شود.
وی تاکید کرد :هر مدیری می آید تجربه گذشته را از بین می برد .دنبال تغییر ساختار
دولت هستم از اینرو ایالت های اقتصادی را راه می اندازم و دست سیاستمداران را از
اقتصاد قطع می کنم تا با ایجاد تورم دست در جیب مردم نکنند .ایالت های اقتصادی
طرح بومی شده واگذاری اختیارات به استان ها و مناطق کشور است.
به گفته این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ،تشکیل دولت به یک یادو استان محدود
شده و بسیاری از استان های ما در زمامداری کشور نقشی ندارند .باید نهاد دولت در ایران
اصالح شود .رضایی توضیح داد :مسئله دوم اصالح اقتصادی کشور است .سیاست های
مالی و پولی و ارزی را درست می کنیم و دیپلماسی اقتصادی را قوی می کنیم .سفارتخانه
های ما تبدیل به دستگاه های تشریفاتی شده اند سفارتخانه نباید خوابگاه و هتلداری
باشدبایدجذبسرمایهکنند.
وی یادآور شد :دغدغه سوم من پایدارسازی امنیت در کشور است .نیاز به فناوری های
جدید در امنیت داریم بخصوص در اطالعات و امنیت این امر ضروری است و این آلودگی
امنیتی در کشور را پاکسازی می کنیم تا مردم ایران مطمن باشند می توانند برنامه ریزی
کرده و با آرامش زندگی کنند.
محسنمهرعلیزاده:

ج برابر میکنم
ج دهک پایین را پن 
یارانه پن 

نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه یارانه پنج دهک پایین جامعه پنج برابر
میکنم ،گفت :امکان عملیاتی کردن طرح افزایش یارانهها از ماه سوم فعالیت دولت
جدیدامکانپذیراست.
به محسن مهرعلیزاده روز سه شنبه در گفتوگویی درباره اولویتهایش درصورت
پیروزی در انتخابات گفت :دو اقدام در دستور کار روزهای اول ریاست جمهوری من قرار
داد و در روز اول چند فرمان صادر خواهم کرد که بررسی حداکثر ۲ماهه درباره چگونگی
عملیاتی کردن افزایش پنج برابری یارانههای نقدی برای پنج دهک پایین جامعه ،یکی
ازآنهاست.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری از بررسی آمار و ارقام چگونگی عملیاتی کردن طرح
افزایش یارانهها خبر داد و افزود :اینکه عرض میکنم بررسی ،به این دلیل است که عدد
و رقمها را دیدهام و میدانم چقدر افزایش یارانهها به بودجه فشار خواهد آورد .به نظر من
حتی قبل از تصویب در مجلس ،از ساختار بودجه هم فعلی میتوان این کار را کرد و راهش
را هم پیدا کرده ام و احتماال از ماه سوم شروع به فعالیت دولت جدید میتواند عملیاتی
شود.
مهرعلیزاده ،صدور یک بخشنامه مختصر به جای هزاران بخشنامه قبلی در خصوص
تولید ،صادرات و موارد مشابه را دیگر دستور کار روز اول ریاست جمهوری خود عنوان
کرد و گفت :هدف این بخشنامه بسیار مختصر این است که موانع تولید را در سیستم
بوروکراسی کشور از بین ببرد و فکر میکنم اثراتش در تسهیل امور اقتصادی کشور ۲،ماه
بعد از صدور ظاهر شود.
سعیدجلیلی:

مدیریت مصرف انرژی باید به خانوادهها
سپردهشود

نامزدانتخاباتریاستجمهوریبابیاناینکهبایدسهمهرفرددرمصرفانرژیتعریفو
به وی داده شود ،گفت :مدیریت مصرف انرژی باید به خانوادهها سپرده شود.
سعید جلیلی روز سه شنبه در گفتوگویی ،درخصوص طرح خود درخصوص انرژی
تحت عنوان «طرح وان» اظهار کرد :بر اساس طرح وان ،سهم هر فرد در مصرف انرژی
تعریف و به فرد داده میشود و خانوادهها به جای دولت ،مصرف را مدیریت میکنند.
وی با بیان اینکه مردم حق دارند سهمشان از انرژی را مدیریت کنند ،خاطرنشان کرد:
در این طرح مردم میتوانند اگر بخواهند سهمشان از انرژی را استفاده و یا به دیگری
واگذار کنند و منفعت این طرح برای عموم مردم بیشتر از طرح فعلی پرداخت یارانه
است.
این فعال اصولگرا ،از برخوردار شدن آحاد مردم جامعه از یارانههای دولتی در صورت
اجرای «طرح وان» خبر داد و گفت :امروز نگاه غلطی وجود دارد که میگویند انرژی
باید به کسی داده شود که خودرو دارد یعنی اگر کسی پنج خودرو داشته باشد پنج برابر
استفاده میکند و اگر کسی خودرو نداشته باشد اصال استفاده نمی کند؛ این خالف
عدالتاجتماعیاست.

سالمت 3

 شماره 5282ت وچهارم 
چهارشنبه -دوازدهم خردادماه  -1400سال بیس 

تغذیهزنان؛

 10تا از بدترین عادتهای غذایی در خانمها

خود غذایی که در بشقابتان میگذارید و میخورید مهم نیست ،بلکه شیوهی غذا
فقط ِ
ً
خوردن شما هم میتواند بر سالمتیتان اثر بگذارد .خصوصا خانمها دارای عادتهای
غذاییخاصیهستند کههرچندبینشانمتداولاستاماروشهایدرستینیستند.
خیلی از عوامل وجود دارند که شاید حتی ندانید چگونه به سالمتی شما آسیب
میزنند؛ از ننشستن هنگام غذا خوردن و ُپرخوری و کمبود مواد مغذی الزم برای
ی گرفته تا تراکم استخوان و حتی قدرت باروریتان؛ اما نگران نباشید،
تخمکگذار 
ً
مطمئنا شما میتوانید این عادتها را اصالح کرده و یک شیوهی درست تغذیهای را از
ُ
همینامروزشروعکنید.فقطکافیستیادبگیریدبدوناینکهپرخوریکنیدیاسراغمواد
غذایی ناسالم بروید ،چگونه از غذا خوردنتان لذت ببرید .در این مطلب به شما خواهیم
گفت بدترین عادتهای غذایی که از همین امروز باید متوقفشان کنید چیست و در
عوضچهبایدبکنید.
ایستادهغذامیخورید
مادرهای شاغل ممکن است به دلیل کمبود وقتی که اغلب با آن مواجه هستند ،حین
ً
اینکهمثالبهتکالیفبچههارسیدگیمیکنندجلویکانترآشپزخانهبایستندوغذایشان
ً
را همزمان بخورند .این کار اصال درست نیست؛ یک صندلی مقابل کانتر بگذارید
و بنشینید و غذایتان را میل کنید .وقتی با عجله و بدون توجه غذا میخورید ،بدنتان
ً
اطمینان ذهنی که برای خوردن نیاز دارید دریافت نمیکند .حتما بنشینید ،قاشق و
چنگال دستتان بگیرید ،به غذایتان نگاه کنید ،لقمهها را خوب بجوید و بدون عجله و با
مکث غذایتان را میل کنید.
باقیماندهیغذایفرزندتانرامیخورید
بله ،کالریهایی که در باقیمانده غذای بچههایتان وجود دارند نیز به حساب میآیند.
درست است که دور ریختن غذای اضافی اسراف است اما اگر این مقدار غذا به نفع
سالمتیتان نباشد نباید آن را بخورید .خوردن باقیمانده غذای بچهها ،دریافت کالری
روزانهتان را افزایش میدهد.
بدونبرنامهغذامیخورید
ً
همهی ما با ریزهخواریهای طی روز آشنا هستیم .مثال بعدازظهر احساس میکنیم
باید چیزی بخوریم و سراغ یخچال یا کابینت میرویم و چیزی میخوریم تا زمان شام
برسد .این کار به نفع سالمتیمان نیست.
ریزهخواریها که اغلب هم هلههوله هستند به طور کلی بدون اینکه ارزش غذایی
داشته باشند ،کالری زیادی دارند .میتوانید از میوه و سبزی بیشتر استفاده کنید تا به
عنوان اسنک و میان وعده آنها را مصرف کنید .مقداری ماست یونانی یا چند تکه میوه،
یک میان وعده بسیار عالی میتواند باشد.
به جای اینکه چیزی را که بدنتان نیاز دارد بخورید ،چیزی را میخورید که فکر میکنید
مجازاست
شاید اغلب این اشتباه را میکنید و طبق ذهنیتی که از رژیم گرفتن دارید ،بر اساس
چیزهایی که مجاز هستید ،غذاهای خود را انتخاب میکنید ،نه طبق چیزی که بدنتان
ً
نیاز دارد .با این کار ،اتفاقا بیشتر میخورید تا نیاز بدن و هوس غذاییتان را جواب دهید.
ً
به بدنتان گوش دهید و پیش از اینکه به خوردن ادامه دهید از خودتان بپرسید آیا واقعا
هنوزگرسنهاید.
به غذاها برچسب «خوب» و «بد» میزنید
همهی غذاها میتوانند در یک رژیم غذایی سالم جا داشته باشند ،مگر اینکه نسبت به
غذاییآلرژیداشتهباشیدیامصرفغذاییبرایتانمنعپزشکیداشتهباشد.برچسببد
یا خوب به غذاها زدن میتواند به شما احساس گناه بدهد و در نهایت باعث شود رابطهی
خوبیباغذاهانداشتهباشید.درعوضبهتراستبیشتروقتهاغذاهاییراانتخابکنید
که ارزش غذایی دارند و وقتی تصمیم به خوردنشان میگیرید ،لذت ببرید.
اغلب از پودرهای رژیمی جایگزین وعده اصلی استفاده میکنید
انواع پودرها یا شیکهایی که به عنوان جایگزین غذای اصلی در بازار وجود دارند کم
کالری بوده و مواد مغذی کمی نیز دارند ،بنابراین نمیتوانند انرژی الزم برای فعالیتهای

رشد و ترمیم عضالت با ترکیبات مولکولی
محققان به روشی دست یافتند که با استفاده از یک ترکیب مولکولی ،عضالت با
سرعت باالیی ترمیم و بازسازی میشوند؛ این ترکیبات معموال در مطالعات مربوط
بهسلولهایبنیادیاستفادهمیشود.
به گزارش پایگاه خبری ساینس ،حجم و قدرت عضالت به مرور زمان و با افزایش
سن ،کاهش مییابد .توده عضالنی معموال پس از  ۵۰سالگی ،حدود  ۱.۵درصد
در سال کاهش مییابد ،این میزان پس از ۶۰سالگی به ۳درصد در سال میرسد.
از دستدادن توده عضالت عالوه بر کاهش توانایی و قدرت انجام فعالیتهای
روزانه ،احتمال شکستگی استخوانها را نیز پس از زمین خوردن افزایش میدهد.
محققان موسسه سالک در کالیفرنیا به روشی دست یافتند که با استفاده از یک
ترکیبمولکولی،عضالتباسرعتباالییترمیموبازسازیمیشوند.اینترکیبات
معموالدرمطالعاتمربوطبهسلولهایبنیادیاستفادهمیشود.
بر اساس این مطالعات حیوانی ،این ترکیبات با فعالکردن سلولهای عضالنی
پیشساز که میوژن نام دارند ،سازوکارهای اساسی را برای رشد عضالت فراهم
میکنند.
استحکام عضالت یکی از مهمترین نشانههای بدن سالم است .با تضعیف
عضالت ،اندامهای داخلی بدن و به ویژه استخوانها آسیب پذیر میشوند.
محققان امیدوارند این روش در انسان نیز موفقیت آمیز باشد.
افزایش توده عضالنی و تغذیه
محققانبهسالمندانتوصیهمیکنندکهبرایجلوگیریازکاهشحجموقدرت
عضالت،پروتئینهایگیاهیوحیوانیمصرفکنند.
استفاده از پروتئین حیوانی به دلیل چربی و افزایش اوره ،محدودیت دارد و
استفاده از گوشت سفید توصیه شده است؛ ولی استفاده از پروتئین های حیوانی
هیچمحدودیتیندارد.
استحکام عضالت یکی از مهمترین عوامل طول عمر محسوب می شود.
استفاده از دارو برای افزایش حجم عضالت روش نادرستی است و اثرات سوء دارد؛
در مقابل ورزش های کششی و استقامتی و استفاده از موادغذایی طبیعی برای
استحکامعضالتتوصیهشدهاست.
لوبیا ،ماست ،روغن زیتون ،گوشت آهو ،پنیر ،سیب ،گوشت گاو و گوساله،
عدس ،اسفناج ،برنج قهوهای ،صدف ،بادام ،سیب زمینی ،مرغ ،موز ،تخم مرغ،
بلغور جوی دوسر ،ماهی ،گوشت بوقلمون ،شیر ،انواع توت ،دانه کتان ،آجیل،
کلم بروکلی ،گوجه فرنگی ،پرتقال ،هویج ،آب ،گردو و چای سبز در تقویت عضالت
موثرند.
مطالعات محققان دانشگاه ایندیانای آمریکا نشان می دهد مکمل روغن دریایی
نیز در بهبود آسیب دیدگی عضالت هم در سالمندان و هم در ورزشکاران موثر
است.

فیزیکی و ذهنی را به شما بدهند و بهتر است از آنها به عنوان میان وعده استفاده کنید،
نهجایگزینوعدهاصلی.
جایگزینکردنغذایاصلیباانواعشیکهاییکهبههمینمنظورتولیدشدهودربازار
به فروش میرسند ،نه تنها بدنتان را تحت فشار میگذارند و باعث میشوند زودتر گرسنه
ً
شده و ُپرخوری کنید ،بلکه از خوردن غذای اصلی که مطمئنا دارای ویتامینها و امالح
بیشتر و متنوعتری است و به نفع سالمتی و متابولیسمتان است نیز محروم خواهید شد.
درصبحانهتانپروتئینوجودندارد
برای خانمها اهمیت ویژهای دارد که با باال رفتن سن ،عضالت خود را حفظ کنند
(کاهش توده عضالنی از سی سالگی شروع میشود!) .اگر از شام امشب تا ناهار فردا
بدون پروتئین بمانید ،عضالتتان تحلیل رفته و قدرت خود را از دست میدهند .بهترین
ً
کار این است که حتما در صبحانهتان نیز پروتئین مصرف کنید .ماست پرپروتئین،
تخممرغ ،جو دو سری که از شب قبل با مغزها آن را خیس کردهاید ،میتوانند گزینههای
پروتئینیبسیارخوبیبرایصبحانهباشند.
شام زیاد میخورید
خیلی از افراد تصور میکنند اگر در شام ُپرخوری کنند میتوانند با صبحانه نخوردن
در روز بعد ،این ُپرخوری را جبران کنند اما این شیوه شما را گرفتار یک چرخه معیوب
میکند .بدن شما عادت میکند که صبح چیزی نخورد و سپس در ساعات بعدی روز
این نخوردن را تالفی کند و همین باعث میشود احساس کنید هنگام خوردن کنترلی
روی اشتهایتان ندارید و حتی استرس پیش از خوابتان زیاد شده و خوابتان به هم بریزد.
با خوردن یک صبحانه کامل این چرخه معیوب را بشکنید و پیش از خواب شام ُ
سبکی
بخورید.
رژیم کم کربوهیدرات را تا مدتهای طوالنی ادامه میدهید
رژیمهای کم کربوهیدرات میتوانند برای خانمها مضرتر باشند زیرا باعث به هم خوردن
تعادل هورمونهای بدنشان میشوند .اگر دریافت کالریتان برای مدتهای طوالنی کم
باشد و سطح انرژی کمی داشته باشید باعث خواهد شد پریودهایتان بینظم شده و از
تراکم استخوانهایتان کم شود .رژیمهای کاهش وزن کم کربوهیدرات (مانند کتوژنیک)
شایددرکوتاهمدتجواببدهند؛امابرایبلندمدتمناسبنیستند،مگراینکهپزشکتان

توصیهکند.
به جای وعدههای غذایی کامل ،میان وعده خواری میکنید
شاید گاهی به نظرتان برسد به جای اینکه بنشینید و یک وعده غذای کامل بخورید،
بهتر است در طول روز چند میان وعده بخورید .این ایده ممکن است برای کسی که
ً
مشغله زیاد دارد خوب به نظر برسد یا مثال شاید به اشتباه شنیده باشید که این روش غذا
خوردن باعث افزایش متابولیسمتان میشود .به هر حال این کار درست نیست زیرا باعث
میشود بدن شما زمان زیادی صرف تولید هورمونهایی کند که قند خون و استرس
ً
اضافی را تنظیم میکنند .ضمنا شما هرگز زمان زیادی سیر نخواهید ماند و ناخودآگاه
ً
مرتبا به خوردن و غذاها فکر خواهید کرد! پس وعدههای غذایی اصلیتان را بخورید تا
بدنتاندچارگرسنگیهایمکررنشدهواشتهایتانقابلکنترلباشد.
عارضههای بیماری واریس که حتما باید درباره آنها بدانید
حدود ۶۰درصد بزرگساالن ،رگ های واریسی را به شکل خطوط بنفش ناهموار یا رشته
های متورم بنفش مایل به آبی در سراسر ران و ماهیچه ساق پای خود می بینند.
زنان با احتمال بیشتری به واریس نسبت به مردان مبتال می شوند .در برخی از افراد رگ
های واریسی ممکن است منجر به آسیب به پوست شوند و یا حتی در حالت بدتر منجر به
لخته شدن خطرناک خون گردند .عارضه واریس از جمله مشکالتی است که از تصورات
غلطمصوننماندهاست:
وریدهای واریسی تنها یک مشکل زیبایی هستند :بسیاری از مردم هنوز نمی دانند که
این عارضه همراه با شایع ترین عالئم مانند دردهای مبهم ،سنگینی و تورم پاها همراه
است .سایر عالئم ممکن است شامل خشکی شدید و خارش چوست در نزدیکی واریس
باشد .افراد مبتال به واریس در معرض خطر برای یک نوع خطرناک از لخته خون به عنوان
ترومبوز وریدی هستند .سایر عالئم نه چندان معمول که در  ۱۰درصد بیماران بروز می
کند ،شامل خونریزی ،تغییر رنگ پوست ،ضخیم شدن پوست ،شکل گیری زخم است.
بسیار مهم است که قبل از بروز مشکالت پوستی غیر قابل برگشت با پزشک خود تماس
بگیرید.
وریدهایواریسیمشکلغیرقابلاجتنابباالرفتنسنهستند:افرادجواننیزممکن
است تحت تاثیر قرار بگیرند .علت واریس در درجه اول ژنتیکی است .تغییرات هورمونی
نیز به عنوان یک عامل خطر شناخته شده است .این خطر بخصوص در دوران بارداری
بیشترمیشود.
رگ های واریسی در زنان شدت بیشتری دارد :اگرچه این عارضه در زنان شایع تر است،
اما مردان نیز از آن مصون نیستند .یک چهارم زنان بزرگ سال و  ۱۰تا  ۱۵درصد مردان به
این عارضه مبتال می شوند.
دویدن می تواند علت رگ های واریسی باشد :این ورزش یک اقدام خوب برای بهبود
گردش خون است .اگر مبتال به رگ های واریسی هستید ،باید بدانید جوراب های واریس
می تواند منجر به جلوگیری از تجمع خون در پایین پاها هنگام ورزش شود.
رگهایواریسیهمیشهقابلمشاهدههستند:رگهایواریسیگاهمیتوانندعمیق
تر و غیر قابل مشاهده از روی سطح پوست باشند.
ایستادن طوالنی مدت علت ایجاد واریس است :اگر شما در شغل خود مجبورید به
مدت طوالنی بایستید ،شاید بیشتر در معرض ابتال به رگ های واریسی باشید اما این
اتفاق در مورد همه مشاغل صدق نمی کند و کسانی که به مدت طوالنی به صورت بی
حرکتوثابتمجبورندبایستند،بیشتردرمعرضخطرهستند.تحرکدرهنگامایستادن
مانع بروز این عارضه است .سعی کنید در محل ،حالت قدم رو داشته باشید و پاهایتان را
جابهجا و عضالتتان را درجا منبسط و منقبض کنید تا احتمال بروز واریس کمتر شود.
تنها راه درمان واریس ،جراحی است :اینطور نیست .دسته دیگر از درمان های جدید
و پیشرفته شامل درمان های دارویی ،اسکلروتراپی ،لیزر و یا آر اف را می توان انجام داد.
بهبود بعد از درمان اغلب دشوار است :درمان های جدیدتر زمان بهبودی را تسریع می
بخشند و بیمار می تواند معموال در همان روز انجام درمان به کار و فعالیت های روزانه
بازگردد.

ن ناهار چی بخوریم؟
 ظهرهای گرم تابستا 

آیا خروپف یک بیماری است؟

خروپف لرزش مجرای تنفسی است که به دلیل بسته شدن مسیر هوا در هنگام
تنفس و در زمان خواب ،صدا ایجاد کرده که در برخی موارد صدای کمی داشته اما
در بیشتر مواقع صدایی ناخوشایند و بلند ایجاد میکند اما سئوال این است که آیا
این صدای ناهمگون و دلخراش از بیماری خاصی خبر میدهد؟
خروپف در ظاهر مشکلی برای فرد ایجاد نمی کند و اعضای خانواده فردی که
به این عارضه مبتال است از این مساله شکایت دارند اما برخی از متخصصان می
گویند خروپف یک بیماری به شمار می رود چرا که یک وقفه تنفسی است و برای
فردمبتالخطرناکاست.
خروپفمیتواندنشانهایازیکاختاللجدیبهنامسندرمآپنهخوابانسدادی
(وقفه تنفسی هنگام خواب) به شمار آید و خروپف ناشی از تنگ شدن راههای
هوایی به ویژه در ناحیه حلق است که به علل مختلف در خواب اتفاق میافتد.
هنگام خواب ،شل شدن عضالت بدن در قسمتهای مختلف از جمله حلق
سبب باریک شدن مسیر تنفس میشود و این باریک شدن با ارتعاش قسمتهای
مختلف حلق و به ویژه زبان کوچک و کام نرم همراه می شود که خروپف را به دنبال
دارد.
خروپفهمراهباقطعگاهگاهیتنفسهنگامخواب،افتشدیدومکرراکسیژن
را در پی دارد و افت اکسیژن می تواند زمینه ساز بروز بیماریهای خطرناک
همچون پرفشاری خون ،سکته قلبی و مغزی ،دیابت و مشکالت خلقی شود.
دکتر خسرو صادق نیت استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و فلوشیب اختالالت
خواب در این زمینه به خبرنگار حوزه بهداشت و درمان می گوید :بسیاری از مردم
بر اساس یک باور غلط تصور می کنند که خروپف عالمت خواب عمیق است ،در
حالی که یک بیماری خطرناک بوده و باید تحت درمان قرار گیرد.
وی ادامه می دهد :خروپف یک وقفه تنفسی در خواب ایجاد می کند که می
تواند به دلیل نرسیدن اکسیژن کافی ،منجر به مرگ فرد شود ،بسیاری از مردم
این موضوع را جدی نکرده و ساده انگاری می کنند در حالی که باید مورد توجه و
درمان پزشکی قرار گیرد.
صادق نیت می گوید :پزشکان عمومی با این عارضه توجه کنند و وقتی بیماری
برای اختالالت ناشی از خواب مراجعه می کند ،برای تشخیص و درمان بیمارهای
خواب ،خروپف را نیز مدنظر قرار دهند.
این فلوشیب اختالالت خواب ادامه می دهد :اختالل خواب بیماری شایعی
است کهدر مشاغل مختلفبویژه افرادی کهبهدلیلمعضالتاقتصادیدوشفیت
کار می کنند ،بسیار شایع است و نباید این موضوع را ساده تلقی کرد ،می تواند
سالمت جسم و روح را به خطر بیاندازد و باید تحت درمان قرار گیرد.
صادق نیت با بیان اینکه تبعات اختالالت خواب در حوادث ناشی از تصادفات
بیشتر مشاهده می شود ،می گوید :متاسفانه بیماری های اختالالت خواب دیر
تشخیص داده شده و به موقع درمان نمی شوند ،پزشکان باید از بیماران مراجعه
کننده در مورد اختالالت خواب آنها سووال کرده و آن در بروز بیماریها مد نظر قرار
دهند.
به گفته وی ،اختالال خواب سرطان ،بیماریهای قلبی و عروقی را تشدید می کند
و یکی از عوامل موثر در کاهش بهره وری است ،اضطراب و افسردگی ایجاد کرده و
تعادل زندگی را مختل می کند.
به گزارش انجمن پزشکی خواب ایران ،بیخوابی و وقفه تنفسی در خواب (آپنه)
از جمله شایعترین اختالالت خواب هستند به طوری که حدود  ۳۰درصد از افراد
در طول زندگی خود بیخوابی را تجربه کردهاند و حدود  ۱۰درصد اشخاص به
بیخوابی مبتال هستند ،بیخوابی در زنان شیوع بیشتر دارد ،در حالی که آپنه در
مردان بیشتر دیده میشود ،به طوری که حدود  ۲۴درصد مردان و  ۱۰درصد زنان
به وقفه تنفسی در خواب دچار هستند .فردی که شیفت کاری دارند تا  ۶۰درصد
آمار اختالل خواب در آن ها گزارش شده است و به طورکلی در علم خواب ۸۰
بیماریطبقهبندیشدهکهعالئممختلفیدارد.
متخصصتغذیهبالینیورژیمدرمانی:

الغر شدن چگونه موجب
پوکی استخوان میشود؟

ی غیر اصولی که بیماریهای
متخصص تغذیه بالینی و رژیمدرمانی ،درباره الغر 
دیگر را ایجاد میکند ،هشدار داد.
دکتر آتوسا سعیدپور افزود :بهطور مثال ،برنامههای غذایی که توصیه به مصرف
زیادپروتئینبهدلیلداشتنسدیمباالمیکنند،سببافزایشدفعکلسیمادراری
میشوند که تداوم این برنامه خاص ،بیشتر از سه هفته ،شرایط از دست رفتن
کلسیم را مهیا میکند و موجب پوکی استخوان میشود.
سعیدپور ،از مشاورههای غلط و افراد غیر متخصص که با ارائه برنامههای غذایی
نامناسب ،سالمت جامعه را به خطر میاندازند ،انتقاد کرد و گفت :افراد جهت
کاهش تریگلیسیرید یا همان چربی بد دور قلب ،برنامه غذایی میو ه خوردن را
دنبال میکنند ،در حالیکه میوهها قند ساده دارند و مصرف بیش از حد آنها،
چربیایجادمیکند.
متخصص تغذیه بالینی و رژیمدرمانی ادامه داد :برنامه انحصاری میوه و سبزی
نیز نمیتواند در هر فردی ،الغرکننده و مؤثر باشد .این برنام ه غذایی ،سالمت فرد
را دچار اختالل میکند.
او با بیان اینکه از نظر دانش تغذیه ،یک تا دو کیلو کاهش وزن عادی در هفته
طبیعیاست،گفت:فردیکهکاهشوزنرادنبالمیکند،بایدزیرنظرمتخصص
باشد و این موضوع بهطور کامل ،وابسته به شرایط و وضعیت بدن افراد ،متفاوت
است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،توصیه کرد :باید روند
عادی در کاهش وزن داشته باشیم تا بتوانیم این روند را در دوره زمانی طوالنی،
تثبیتکنیم.
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زنگ نیکوتین را شارژ نکن!

مدیرکلارتباطاتوفناوریاطالعاتاستانقم:

زیرساخت تحققشهرهوشمنددرقم
آمادهاست

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات قم با بیان اینکه روند توسعه زیرساخت های
ارتباطی استان با شتاب مناسب در حال ارتقاست گفت :گام های مهمی برای
هوشمندسازی شهر قم برداشته شده است و در این مسیر زیرساخت های ارتباطی
مورد نیاز آن به طور کامل آماده شدهاست.
جواد غالمپور با اشاره به انتشار آخرین گزارش وضعیت استانها در شاخص
توسعه یافتگی فناوری اطالعات و ارتباطات ( )IDIافزود :این گزارش که مربوط به
زمستان سال  ۱۳۹۹است نشان مدهد که قم هم اکنون در جایگاه ششم کشور و در
وضعیت سبز در شاخص توسعه یافتگی فاوا قرار دارد.
وی ادامه داد :آمادهسازی زیرساختهای ارتباطی برای عملکرد کارآمد شهرها
در کنار آمادهسازی خدمات الکترونیکی  ،بهبود بهرهبرداری و بهبود استانداردهای
زندگی شهری امری الزم و ضروری است.
وی با اشاره به وضعیت ارتباطات استان اظهار داشت :قم در شاخص پوشش
جمعیتی با ۹۹.۹درصد رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داد.
غالمپور با اشاره به ضرورت هوشمندسازی به عنوان نیاز همه اجزای یک جامعه
شهری خاطرنشان کرد :تمامی شرکت های ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری
اطالعات در مسیر تعامل و حل مسأله حرکت میکنند.
مدیرکلارتباطاتوفناوریاطالعاتاستانقمتوسعهدولتالکترونیکراازاولویت
های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دانست و گفت :دستگاههای اجرایی ملزم
به اتصال به شبکه ملی اطالعات هستند .وی با اشاره به اقدامات این اداره کل برای
توسعه همزمان ارتباطات و ارتقاء سطح توانمندی های کاربران گفت :فرهنگسازی
در خصوص شهر هوشمند ،یکی از نکات مهم در مسیر تحقق آن است و نیاز به
پشتیبانی،فرهنگسازیوسرمایهگذاریدراینزمینهداریم.
رتبه سوم قم در شاخص ضریب نفوذ اینترنت پهن باند سیار
غالمپور با بیان اینکه هم اکنون قم در شاخص ضریب نفوذ اینترنت پهن باند سیار
پس از تهران و البرز در رتبه سوم کشور قرار دارد ،گفت :ضریب نفوذ اینترنت پهن باند
سیار در استان از  ۹۹.۵۳به  ۱۰۷.۰۶درصد افزایش یافته است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم ،بیان داشت :تعداد مشترکان
اینترنت پهن باند سیار در این استان تا پایان سال  ۹۹به یک میلیون و  ۴۹۶هزار و
 ۶۶۳نفر رسیده است .غالمپور ،افزد :با توجه به اجرای بند ث ماده  ۶۷و بند الف
ماده  ۶۸قانون برنامه ششم توسعه در خصوص تکلیف دستگاههای اجرایی نسبت
به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و تبادل الکترونیکی اطالعات و پاسخگویی به
استعالمهایموردنیازسایردستگاههایاجرائیبهصورتالکترونیکی،ارایهخدمات
در بستر شبکه ملی اطالعات اجتناب ناپذیر است.
وی با اشاره به پروژه های شاخص هوشمند سازی در قم از جمله قم کارت ،قمیارو
سامانه شاخه ادامه داد :هوشمندسازی قم دارای اجزایی است که تکمیل آنها
این مهم را محقق می سازد که الکترونیکی کردن خدمات ،توسعه زیرساخت های
ارتباطی ،اتصال دستگاه های اجرایی به شبکه ملی اطالعات از جمله اقدام های
مهمدراینزمینهاست.مدیرکلارتباطاتوفناوریاطالعاتقمگفت:نکتهاساسی
در این زمینه این است که هوشمندسازی نقطه پایانی ندارد و همواره در حال حرکت
توسعه و ارتقا است به همین دلیل حرکت در این مسیر همواره باید شتاب دار و با
مطالعه آخرین تحوالت در سطح جهانی باشد.
کاهش ۱۲درصدی مراجعه حضوری شهروندان
وی اظهار داشت :در حال حاضر ارائه خدمات بر بستر گذرگاه خدمات دولت
الکترونیک ( )GSBو گذرگاه عمومی خدمات دولت الکترونیک ( )PGSBاز اولویت
های توسعه دولت الکترونیک در استان است که با سرعت مناسب در حال پیشرفت
می باشد و انتظار می رود تا پایان سال جاری با همکاری دستگاه های اجرائی بخش
مهمی از این خدمات به صورت الکترونیک ارائه شود.
غالمپور با اشاره به الزام دستگاهها برای بسترسازی به منظور کاهش  ۱۲درصدی
مراجعه حضوری شهروندان تصریح کرد  :کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی با
همکاریتمامدستگاههایحاکمیتینسبتبهایجادسرویسهایمتنوعیدرمرکز
ملی تبادل اطالعات اقدام نموده است و دستگاه های اجرایی جهت استفاده از
استعالماتموجودبایدبهگذرگاهخدماتدولتالکترونیکمتصلشوند.
رئیس ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور :

دهه کرامت سال  ۱۴۰۱در تقویم رسمی
کشورثبتمیشود
رئیس ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور گفت :با پیشنهاد
آستان مقدس بانوی کرامت و دریافت مصوبه شورای فرهنگ عمومی ،از سال آینده
روز اول ذیالقعده مصادف با والدت حضرت معصومه سالمالله علیها بهعنوان آغاز
دهه کرامت در تقویم رسمی کشور ثبت میشود.
وبینار ستاد هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت به میزانی آستان مقدس بانوی
کرامت و با سخنرانی آیتالله سعیدی نماینده ولی فقیه در استان قم ،حجتاالسالم
والمسلمین مهدی احمدی معاون فرهنگی حرم بانوی کرامت ،حجتاالسالم
والمسلمین حبیب رضا ارزانی رئیس ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور و
سید موسی حسینی کاشانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم برگزار شد.
آیتالله سعیدی طی سخنانی با اشاره به انتخاب شعار «خدمت کریمانه ،گره
گشایی به رسم اهل بیت(ع)» برای دهه کرامت امسال گفت :اهل بیت(ع) در همه
عمربابرکتخودگرهگشایشیعیانوغیرشیعیانبودهاندوفرمانامیرالمؤمنین(ع)
به مالک اشتر برای رعایت حقوق انسانها به خاطر انسان بودنشان نشان دهنده
اهتمام اهل بیت(ع) به گرهگشایی از مردم بدون هیچ قید و شرطی است.
همچنین ،حجتاالسالم والمسملین مهدی احمدی در این وبینار به جزئیات
برنامههای آستان مقدس بانوی کرامت در دهه کرامت پرداخت و گفت :برگزاری
مسابقه حدیث کرامت ،پویش فدای دخترم ،کاروان شادی با  ۲۰۰اجرا در سراسر
کشور با همکاری کانونهای مساجد و اوقاف استانها از مهمترین برنامههای دهه
کرامت خواهد بود .وی افزود :مراسم روز میالد حضرت معصومه(س) مانند هر سال
در حرم مطهر بانوی کرامت با رعایت دستورالعملهای بهداشتی اجرا خواهد شد و از
این روز جشنهای دهه کرامت به صورت رسمی آغاز خواهد شد.
در ادامه سیدموسی حسینی کاشانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم
با بیان اینکه دهه کرامت دهه خاصی است که با والدت حضرت معصومه(س) شروع
و با والدت امام رضا(ع) ختم میشود ،گفت :دهه کرامت دهه شادی شیعه است و
تقارن آن با حال و هوای انتخابات مستلزم نگاه ویژه به برنامههای این دهه است.
معاون فنی مرکز بهداشت شهرستان قم مطرح کرد:

مراکزواکسیناسیونآمادهپذیرش
شهروندانقمی
معاون فنی مرکز بهداشت شهرستان قم گفت :در حال حاضر  ۲۰هزار دز واکسن
برای تزریق به گروههای سنی باالی  ۷۰سال ذخیره شده است که انتظار میرود
گروههای سنی هدف هرچه زودتر برای دریافت واکسن کرونا مراجعه کنند.
به باقریان با اشاره به اینکه تا کنون حدود  ۴۲هزار دوز واکسن کرونا در نوبت اول
و دوم تزریق شده است افزود :اقدامات جانمایی و آماده سازی مرکز واکسیناسیون
خودرویی به پایان رسیده است و از فردا ساعت پنج در پارکینگ جنب مصلی
آماده پذیرش مراجعان خواهد بود .وی افزود  :به تناسب استقبال مردم از مرکز
واکسیناسیون خودرویی تیمهای مستقر افزایش خواهد یافت .معاون فنی مرکز
بهداشت تاکید کرد :واکسنهای موجود مورد تایید است و تاکنون عارضه خاصی در
استان گزارش نشده است .باقریان به سواالت شایع در زمینه واکسیناسیون کرونا از
جمله افراد دارای بیماری زمینهای اشاره کرد و گفت :این افراد نیاز به مجوز از پزشک
خود ندارند و باید زودتر از دیگران واکسینه شوند .در حال حاضر پنج مرکز در شهر قم
میدان روح الله ،بلوار کارگر ،مقابل چشم پزشکی جواداالئمه ،مجتمع امام خمینی
جنب گلزار شهدا ،مصلی قدس و انتهای نیروگاه جنب امامزاده سید معصوم آماده
واکسیناسیون شهروندان باالی ۷۰سال است.

ترک سیگار اراده نه ،آگاهی میخواهد

گروه جامعه  -مریم شریفی؛

ترک عادتهای ناخوشایند شاید از سختترین
کارهایی باشد که انسان در طول عمر با آن روبهرو
میشود بهویژه اگر به خودش باورانده باشد که آن
عادت ،زمینهساز آرامش و سرخوشی او در میانه
دغدغهها و مشکالت روزمره است .نتیجه مشخص
است؛ هرچه این باور ،قویتر باشد ،ترک آن عادت،
سختترخواهدبود.وقضیهوقتیبغرنجترمیشود
که یک عادت تبدیل به اعتیاد شدهباشد .عادت به
سیگار کشیدن ،ازجمله عمومیترین عادتها در
میان افراد جوامع مختلف است که جنسیت ،سن،
تحصیالت و موقعیت شغلی و جایگاه اجتماعی،
هیچکدام در جذب افراد به آن بهصورت قطعی
ً
تعیینکننده نیست .اما حتما یک نکته در همه
آنهایی که یک روز تصمیم میگیرند این موجود
مزاحم را از زندگیشان حذف کنند ،مشترک است
و آن ،آگاهی است؛ آگاهی نسبت به باورهای
اشتباهیکهنسبتبهسیگارداشتند.
این روزها فضای حقیقی و مجازی پر است
از مراکز و صفحات مشاوره ترک سیگار با انواع
متدهایجدید.اماشایدحرفوتوصیهوراهنمایی
هیچکس مثل کسی که خودش این مسیر
شیبدار را تا انتها رفته و پرچم ارادهاش را آن باال
نصب کرده ،نتواند روی سیگاریهای مردد و
خسته تأثیر بگذارد .برخی از این فاتحان قله ترک
سیگار،تجربیاتیکهدرمسیرترکسیگارداشتهاند
را در صفحات شخصیشان به اشتراک میگذارند
تا همدردهایشان را در حال خوب امروزشان سهیم
کرده و آنها را هم به قدم گذاشتن در این مسیر
تشویق کنند .به بهانه هفته بدون دخانیات ،سری
به چند نمونه از این صفحات زدهایم و گوشهای از
این تجربیات عملی را برای عالقهمندان گلچین
کردهایم.
* چراغ اول؛
ترک سیگار اراده نه ،آگاهی میخواهد
َ
بیایید در قدم اول این سنگ را با خود وا بکنیم؛
هیچ معجون ،دارو و شیوه معجزهآسایی برای
کنار گذاشتن سیگار وجود ندارد .یادمان باشد
«موفقیت ،تزریقی نیست بلکه تدریجی است».
بنابراین دور مسیرهای میانبر را خط بکشید و
مطمئن باشید ترک سیگار نه هیچ دارویی ،بلکه
فقط به آگاهی نیاز دارد.
«من هر وقت اراده کنم ،سیگار رو کنار میذارم».
اگر شما هم از آنهایی هستید که از این ادعاها
دارند ،برای چند دقیقه هم که شده از این جمله
فاصله بگیرید و از دور به آن نگاه کنید .بله ،درست
است .شما فرد باارادهای هستید و هر وقت
بخواهید ،سیگار را کنار میگذارید .اما این نگاه چه
آسیبی دارد؟ بعد از چند روز که به همه ثابت کردید
با اراده قویتان میتوانید هر کاری انجام دهید،
دوباره میروید سراغ پاکت سیگار و استداللتان هم
این است« :گفتم که؛ هر وقت بخوام میکشم ،هر
وقت هم بخوام ،میذارم کنار ».و با اولین نخ ،دوباره
همانآشوهمانکاسه...علتترکهاینیمهکاره
و چندباره برخی سیگاریها ،شاید همین تکیه
صرف بر اراده است .اما اگر با آگاهی وارد مسیر
ترک سیگار شویم ،احتمال این رفتوبرگشتهای
مکرر،بسیارکمترمیشود.
* منتظر زمان خاص و طالیی هستی؟
هیچوقت از راه نمیرسد!
برای ترک سیگار ،منتظر رسیدن زمان خاص و
طالیینباشید.چنینموقعیتیهیچوقتبهوجود
نخواهد آمد .با القای این موضوع ،فقط خودتان را
فریب میدهید و با اتالف وقت ،آسیبهای سیگار
بر جسم و روحتان را طوالنیتر میکنید .بهترین
زمان برای ترک سیگار ،همین االن است که به این
درک رسیدهاید که سیگار هیچ فایدهای برایتان
ندارد و باید آن را از زندگیتان حذف کنید.
پس برای خودتان زمان غیرواقعی تعیین نکنید و
مدام نگویید« :از شنبه ترک میکنم ،از شروع سال
جدید میذارمش کنار و »...دهها و صدها شنبه
اینچنینی آمده و رفته و اتفاقی نیفتاده .اگر قرار بود
این زمانهای خاص ،گرهگشا باشد ،بهترین زمان،
شروع همین سال جدید بود؛ هم شنبه بود و هم
شروع سال خاص .1400حاال خودتان بگویید؛ آیا
ترککردهاید؟...
*خودآزاری نکن! در ذهنت خانه تکانی کن
ممکن است در فرآیند ترک سیگار ،احساس
کنید خیلی تحت فشار هستید یا فکر کنید دارید
فداکاری بزرگی میکنید .اشکال کار آنجاست که
ذهنتان هنوز گرفتار باورها و تلقینات اشتباهی
است که از سیگار و آثارش داشتید .با حفظ این
باورهای غلط ،تالش برای ترک سیگار بیشتر به
یک خودآزاری شبیه خواهد شد .اغلب سیگاریها
با همین روش سراغ ترک میروند و به همین دلیل
هم بعد از مدتی اغلب برمیگردند سر نقطه اول و
دوبارهشروعبهسیگار کشیدن میکنند.
اما راه آسانتری هم وجود دارد .اینکه اول ،با
خودت مرور کنی و باورهای غلطی که درباره سیگار
در ذهنت وجود دارد را اصالح کنی .بعد از این
مرحله ،خواهی دید با کنار گذاشتن سیگار نهتنها
احساس محدود شدن نداری بلکه حس میکنی
داری بهتدریج از محدودیتهای سیگاریبودن رها
میشوی .حاال چطور میتوانی باورهایت درباره
سیگار را اصالح کنی؟ کافی است سعی کنی دیگر
«دروغهای سیگار» را باور نکنی.
دروغهای سیگار را باور نکن!
*اولین دروغ
 :سیگار کشیدن ،لذتبخش است
این اولین و بزرگترین دروغی است که باعث
سیگاری شدن بسیاری از افراد شده و میشود.
افرادباتصوراینکهسیگارکشیدنلذتبخشاست،
اولین پک را تجربه میکنند و لذتی که وجود ندارد را
به خود تلقین میکنند .درحالیکه اگر از فردی که

سیگار را ترک کرده بپرسید ،میگوید« :سیگار غیر
از مزه و بوی زنندهای که دارد و پایین رفتن دودش
از گلو برای اولین بار بسیار آزاردهنده است ،هیچ
چیزی ندارد .البته نه اینکه نداشته باشد .چیزهایی
دارد مثل سرگیجه ،حالت تهوع و»...
*دومین دروغ:
سیگار کشیدن ،آرامشبخش است
وای از آن تصاویر جذاب روی پرده نقرهای یا جعبه
جادویی .واقعیتش را بخواهید ،ما گول چهرههای
جذاب و آرام هنرپیشههای جذاب هالیوودی را
هنگام کشیدن سیگار خوردیم ،گول احساس
آرامش و لذتی که سیگاریها موقع سیگار کشیدن
بروز میدهند و فکر کردیم آرامشی که دنبالش
هستیم را با کشیدن سیگار میتوانیم پیدا کنیم.
غافل از اینکه اگر پک زدن به سیگار ،آشوب درونی
و اعصاب خرد فرد سیگاری را تسکین میدهد،
به این دلیل است که عامل ایجاد آن آشوب و
بیقراری ،نرسیدن نیکوتین به بدنش بوده و
سیگار ،آن را برایش تأمین کرده .پس آن احساس
آرامش فقط به خاطر تأمین نیاز بدن یک سیگاری
بهنیکوتینبروزمیکند.
*دروغ سوم:
سیگار باعث افزایش تمرکز میشود
سیگاریها فکر میکنند کشیدن سیگار باعث
افزایش تمرکزشان میشود .اما واقعیت این است
که نیکوتین بهمرور ،عملکرد مغز ما را مختل
میکند .چطور؟ اینطور که مغز بدون رسیدن
نیکوتیننمیتواندتمرکزکند.بههمیندلیلاست
که وقتی از سیگاریها سئوالی میکنید که نیاز به
فکر کردن و تمرکز دارد ،اگر نیم ساعت یک ساعتی
باشد دست به پاکت سیگارشان نزده باشند،
ناخودآگاه یک نخ روشن میکنند ،پک عمیقی
به آن میزنند و بعد ،جوابتان را میدهند .پس؛
سیگار باعث افزایش تمرکز نمیشود .اصل قضیه
این است که سیگاریها بدون نیکوتین نمیتوانند
تمرکزداشتهباشند.
*دروغ چهارم:
سیگار ،سطح انرژی بدن را باال میبرد
سیگاریها بعد از مدتی باور میکنند کشیدن
سیگار ،انرژی آنها را زیاد میکند و باعث رفع
خستگی و بیحالیشان میشود .اما بعد از ترک
سیگار متوجه میشوند آن حالت خستگی و
بیحالی ،به دلیل نیاز بدنشان به نیکوتین بوده.
روشنترش میشود اینکه خماری نیکوتین ،باعث
ایجاد حالت خستگی و رخوت در بدنشان میشد و
کشیدن سیگار با تأمین آن نیکوتین موردنیاز ،این
حالترابرطرفمیکرد.اماآنهااحساسمیکردند
سیگار مثل یک ناجی باحال از راه رسیده و با باال
بردن انرژیشان ،از خستگی نجاتشان داده.
*دروغ پنجم ،ششم و...
نه آدامس و برچسب نیکوتین ،نه سیگار گیاهی و
الکترونیکی؛دور«جایگزین»را خطبکش
حاال دیگر میشود بیتعارف حرف زد .واقعیتی
که باید بپذیریم این است که سیگار کشیدن یک
عادت نیست بلکه بدون اینکه بدانیم و بخواهیم،
بهتدریج تبدیل به اعتیاد میشود .اوایل با توهم
«لذت» و «دوست داشتن» سراغ سیگار میرویم اما
بعد از گذشت یک مدت متوجه میشویم در دام آن
افتادهایم و خالصی نداریم .اصل ماجرا این است
که بدن سیگاریها بعد از مدتی به نیکوتین اعتیاد
پیدا میکند و ترک سیگار هم جز با بیرون کردن این
سم از بدن ،امکانپذیر نیست.
حاال بعضیها با خودشان روراست هستند و در
یک رفتار منطقی ،یکدفعه این موجود مزاحم را از
زندگیشان حذف میکنند و با صبوری و آمادگی
روانی ،دوره انتقال به سالمتی را طی میکنند.
اما در مقابل ،بعضی سیگاریها هستند که از
روی نگرانی یا ضعف اراده ،میخواهند بهجای
راه مستقیم ،این مسیر را از جاده فرعی طی
کنند .اینطور است که به خودشان میگویند« :یه
مدت از سیگار گیاهی یا آدامس نیکوتین یا سیگار
ً
الکترونیکی استفاده میکنم ،بعد کال همه چیز رو
کنارمیذارم».
اگر شما هم برای ترک سیگار از این فکرها در سر
دارید ،باید بگوییم فقط وقتتان را تلف میکنید.
بهاصطالح یک دور قمری میزنید و در آخر باز
هم میرسید به مرحله دفع سم نیکوتین از بدن.
فراموش نکنیم که هدف ترک سیگار ،پاک کردن
بدن از سم نیکوتین است .اما هیچکدام از این
پیشنهادهایجایگزیننمیتواندوابستگیبدنبه
نیکوتین را از بین ببرد و فرد را موفق به ترک دائمی
کند چون خودش میزانی از نیکوتین دارد« .آلن
کار»همدرکتاب«ترکآسانسیگار»تاکیدمیکند
بههیچ وجه نباید سیگار را با چیزی جایگزین کرد
چون ترک روانی سیگار را سختتر میکند.

َ
َ ُ
*یک گوشت را در کن و دیگری را دروازه
«مال ترک سیگاره ها »...این عبارتی است که بعد
از ترک سیگار ،خودتان و اطرافیان ،بارها تکرارش
میکنید .به این صورت که هر اتفاقی برایتان
ً
میافتد را میاندازید گردن ترک سیگار .مثال اگر
یک روز بیحوصله باشید و زود اعصابتان به هم
بریزد ،اولین احتمالی که به نظرتان میرسد این
است که این حالت ،از عوارض ترک سیگار است.
یا اگر یک شب دیر خوابیده باشید و فردا صبح زود
سر کار یا دانشگاه رفته باشید ،به محض اینکه چند
خمیازه بکشید ،دوستانتان میگویند« :خمیازه
خمیاریه ها »...اما این مشکل هم راه حل دارد.
تا زمانی که خودتان و اطرافیان باور کنید یک فرد
غیرسیگاری هستید ،یک گوشتان را برای این
حرفها ،در و گوش دیگرتان را دروازه کنید .در
مقابل عبارت «مال ترک سیگاره» ،لبخند بزنید و
به خودتان بگویید« :افراد غیرسیگاری و آنهایی که
هنوز سیگار میکشند هم بیاعصاب میشوند ،به
خاطرکمخوابیخمیازهمیکشندو»...
*یک لیست از یادگاریهای سیگار تهیه کن!
در ابتدای فرآیند ترک بهطور طبیعی ممکن
است هوس کشیدن سیگار به سر انسان بزند اما
با ترفندهای مختلف میتوان پشت این هوس را
به خاک مالید .برای مثال ،میتوانید یک لیست
تهیه کنید از همه آثار بد ،زشت ،ناراحتکننده و
نفرتانگیز سیگار که در مدت مصرف ،تجربهاش
کردهاید؛ از سیاهی پشت دندانها و بوی بد سیگار
در دهان و روی لباس تا ترس دائمی از متوجه شدن
خانواده ،بیقراری و آشوب درونی و...
بعضیها هر وقت با هوس سیگار کشیدن مواجه
میشوند ،سراغ این لیست سیاهشان میروند
و آن را مرور میکنند تا یادشان نرود چرا ترک
کردهاند .با خودشان میگویند« :میخواهی یک
نخ بکشی؟ هیچ ایرادی نداره .فقط قبلش یه نگاه
به لیستت بنداز ،ببین آیا دوست داری دوباره همه
اون مشکالت و کلی دردسر دیگه رو به زندگیت
برگردونی؟»
*«زنگ نیکوتین» را شارژ نکن
زنگ نیکوتین ،صدای آزاردهندهای است که از
حدود 20دقیقه الی نیم ساعت بعد از آخرین نخی
که فرد سیگاری کشیده ،در مغزش روشن میشود.
اول ماجرا ،صدای زنگ نیکوتین ،آرام و قابل تحمل
است اما هرچه میگذرد بلند و بلندتر میشود و بعد
از یک ساعت به حدی میرسد که فرد سیگاری را
مجبور میکند برای خاموش کردن این صدایی
که اعصابش را به هم ریخته ،یک نخ دیگر بکشد
تا بتواند تمرکز کند و با آرامش به کارهایش برسد.
غافل از اینکه با هر نخ سیگاری که میکشد،
باطری این زنگ را برای دفعات بعد بیشتر و بیشتر
شارژمیکند.حاالبهترمعلوممیشودچراماجرای
سیگار کشیدن بسیاری از سیگاریها ،از هفتهای
یک نخ و روزی یک نخ ،به جایی میرسد که باید
ً
پاکت سیگار دائما در جیبشان باشد .آنها بیآنکه
بدانند ،با هر نخ سیگار ،زنگ نیکوتین را برای نیم
ساعتدیگرشارژمیکنند.
بخشی از فرآیند ترک سیگار هم ،مقابله با صدای
زنگ نیکوتین و خودداری از شارژ آن است .اگر
امروز سیگار را کنار بگذارید ،فقط یکی دو روز اول،
باید صدای بلندش را تحمل کنید .از روز سوم آنقدر
صدایش ضعیف میشود که بهراحتی میتوانید
تحملش کنید .و خبر خوب اینکه بعد از  20روز
ً
این صدای نحس و آزاردهنده ،کامال قطع میشود.
*میترسی دوباره شروع کنی؟
«ما افتخار نمیکنیم در مسیر ترک سیگار
شکست نخوردیم ،افتخار میکنیم که هرچه
شکست خوردیم ،تسلیم نشدیم ».این ،حرف
سیگاریهای دیروز و انسانهای سالم و بشاش
امروز است .پس ،چنانچه نگران این هستید که
اگر اقدام به ترک کنید ،ممکن است موفق نشوید و
ً
دوباره کشیدن سیگار را شروع کنید ،اصال موضوع
عجیبی نیست و اغلب افراد این اتفاق را بارها
تجربه کردهاند .این ماجرا منحصر به ترک سیگار
هم نیست و انسانها در شروع همه کارهایشان
با این ترس دستبهگریبانند .اگر بارها سیگار
را ترک کردهاید اما باز برگشتهاید سر خانه اول،
ً
باز هم جای ناراحتی نیست .اتفاقا شما خیلی
راحتتر میتوانید ترک کنید چون این مسیر را
تجربه کردهاید .فقط باید بخواهید ،به لحاظ روانی
خود را آماده پذیرش شرایط جدید کنید و آگاهانه
بخواهید این عنصر مزاحم را از زندگیتان حذف
کنید .و مخلص کالم اینکه کافی است باور کنید
شما هیچ نیازی به این سم مهلک ندارید .به قول
یکیازآدمهایموفقاینفرآیندرهاییبخش«:اگه
فقطیهنفرتویدنیاتونستهسیگارروترککنه،پس
همه میتونن؛ ازجملهشمادوستعزیز».

مدیرکلتبلیغاتاسالمیاستانقم:

امسال 20هزار نفر در طرح زیارت
بامعرفتآموزشمیبینند
مدیرکلتبلیغاتاسالمیاستانقمبااشارهبهپیشبینیایجادزنجیرهتواصی200
هزار نفری کنشگران فرهنگی و مردم قم طی دو سال آینده ،تأکید کرد که تا پایان
شش ماهه نخست امسال حداقل  20هزار نفر از مردم قم در طرح زیارت بامعرفت
آموزشمیبینند.
حجتاالسالم والمسلمین مرتضی شعبانزاده مدیرکل تبلیغات اسالمی استان
قم درمراسم آئین خادمیاری افتخاری حضرت معصومه(س) ویژه کارکنان اداره کل
تبلیغات اسالمی استان قم در راستای ترویج زیارت بامعرفت برگزار شد ،.احیای امر
اهل بیت علیهم السالم را رسالت دائمی کارکنان این اداره کل دانست و اظهار کرد:
برنامه چهل سال دوم انقالب اسالمی ،پیشرفت است .نرم افزار پیشرفت ،سبک
زندگی است و نقطه مرکزی سبک زندگی موقعی اسالمی میشود که با امر اهل بیت
علیهم السالم هماهنگ بشود .بنابراین با درگاه زیارت بامعرفت ،میتوانیم سبک
زندگی اهل بیتی را به خانههای مردم ببریم.
وی آموزش زیارت بامعرفت را یکی از مأموریتهای مهم اداره کل تبلیغات اسالمی
استان برشمرد و بیان داشت :کارکنان این اداره کل تصمیم گرفتند به عنوان
خادمیاران فرهنگی حضرت معصومه(س) در احیای امر اهل بیت مشارکت کنند.
وی افزود :از این پس تمامی کارکنان اداره کل تبلیغات اسالمی استان قم با نیت
خادمیاری وارد اداره میشوند و هر روز به صورت مستمر و منظم ،جامعه هدفی که
باید در طرح زیارت بامعرفت آموزش ببینند را رصد میکنند.
حجتاالسالم شعبانزاده گفت :وقتی آمادگی روحی و روانی در نیروهای اداره کل
به وجود آمد که باید خادم فرهنگی این طرح بزرگ باشد ،در گام بعدی همه فعاالن
فرهنگیموثراستاناعمازمبلغانومبلغات،مسئوالنهیأتهایمذهبی،مداحانو
شاعرانآئینی،مدیرانخانههاوموسساتقرآنی،مدیرانکانونهایفرهنگیتبلیغی
وبانیانوصاحبانمحافلخانگیاستانبایدبهحقیقتزیارتبامعرفتمجهزبشوند.
مدیرکلتبلیغاتاسالمیاستانقمبااشارهبهپیشبینیایجادزنجیرهتواصی200
هزار نفری کنشگران فرهنگی و مردم قم طی دو سال آینده ،تأکید کرد که تا پایان
شش ماهه نخست امسال حداقل  20هزار نفر از مردم قم در طرح زیارت بامعرفت
آموزش میبینند .حجتاالسالم محسن نصری ،راهیار طرح زیارت بامعرفت نیز در
این مراسم از تهیه نرمافزار «شفیعه محشر» با چهار عنوان والیت ،معرفت ،زیارت و
کرامت خبر داد و گفت :طرح زیارت بامعرفت در دو حیطه آموزش و اجرا آغاز شده
است .جامعه هدف آموزشی این طرح در فاز نخست ،مبلغان دینی عالقه مند به ارائه
برنامههایچندرسانهایهستندکهدر 6جلسهبهصورتکارگاهیآموزشمیبینند.
جامعه هدف اجرای این برنامه نیز در مساجد ،هیأتهای مذهبی ،دانشگاهها،
مدارس و مراکز اقامتی است.
حجتاالسالم علی اشرف عبدی ،مدیر حرم حضرت معصومه(س) نیز با اشاره
به استقبال تولیت آستانه مقدسه از طرح زیارت بامعرفت ،ابراز امیدواری کرد که این
طرح در سراسر کشور اجرا شود.
رئیس مرکز بهداشت استان قم خبرداد:

انجام ۱۵۰هزار نمونه گیری
درطرحشهیدسلیمانی
رئیس مرکز بهداشت استان قم از انجام حدود  ۱۵۰هزار نمونه گیری کرونا از آغاز
طرح محله محور شهید حاج قاسم سلیمانی در قم خبر داد.
سیامک محبی با اشاره به اجرایی شدن گام پنجم این طرح در قم بیان کرد :آخرین
آمار رهگیری ها در این طرح نشان می دهد  ۳هزار و  ۴۵۹مورد رهگیری در طول
هفته انجام شده که بیانگر روند کاهشی نسبت به آمار هفته های قبل به دلیل کاهش
تعداد بیماران واقعی کووید ۱۹است ،ضمن آن که قم در موضوع رهگیری بیماران
کرونایی و در مقایسه با دیگر استان های کشور ،تقریبا در میانه جدول قرار دارد.
وی با بیان این که غالبا حدود  ۹۶تا  ۹۸درصد این رهگیری ها به انجام تست سریع
کرونا می انجامد اظهار کرد :استان قم در انجام تست های رپید نیز در مقایسه با دیگر
استان ها در نیمه باالی جدول قرار دارد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم همچنین این استان را در موضوع
بازدیدهای نظارتی بخش سالمت در بین ۵دانشگاه برتر علوم پزشکی در کشور اعالم
و ابراز امیدواری کرد بازدیدهای نظارتی نیروهای بسیج و هالل احمر هم در این طرح
و مانند ماه های قبل به سطح مطلوب خود باز گردد.
محبی در ادامه راه اندازی نخستین رصدخانه قرنطینه خانگی در کشور به همت
هالل احمر قم را اتفاقی مبارک خواند و گفت :یکی از اولویت های مبارزه با کرونا،
شناسایی زودهنگام بیماران و در ادامه جداسازی و قرنطینه این افراد به مدت  ۱۴روز
و البته پیگیری تداوم روند این قرنطینه و البته ارائه آموزش های الزم به افراد قرنطینه
شده است که همگی از طریق این رصدخانه انجام می شود.
وی افزود :البته پیش از این هم پیگیری قرنطینه بیماران کووید ۱۹در استان انجام
می شد ،اما این امر در این رصدخانه بهتر و دقیق تر انجام می شود و همچنین امکان
برخورد با افرادی که احتماال نخواهند قرنطینه را رعایت کنند نیز وجود دارد.
رئیس مرکز بهداشت استان قم در عین حال آمار تجمیعی طرح شهید سلیمانی را
از آغاز اجرا تاکنون مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد :تاکنون حدود  ۷۷هزار مورد
رهگیری و حدود  ۶۹هزار تست سریع کرونا در این طرح و در استان قم اجرا شده
است .وی اضافه کرد :همچنین یک هزار و ۶۵۴مورد مراقبت در منزل در طرح محله
محور شهید سلیمانی از ابتدا تاکنون انجام شده است.
محبی همچنین به آمار مجموع نظارت ها و بازرسی های بخش بهداشت محیط و
حرفه ای اشاره کرد و گفت :این بازرسی ها تاکنون به حدود  ۱۰۲هزار مورد رسیده و
البته حدود  ۲۶هزار مورد اخطار و حدود  ۳هزار و  ۹۰۰مورد پلمب را به دنبال داشته
است .وی تعداد کل نمونه گیری های انجام شده را در استان و از آغاز طرح شهید
سلیمانی تا امروز حدود  ۱۵۰هزار مورد دانست و یادآور شد :حدود  ۲۴هزار مورد از
این نمونه گیری های کرونایی مثبت بوده است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان قم:

مددجویانهنرمندقمی
 195تخته فرش بافتند

مددجویانهنرمندتحتحمایتکمیتهامداداستانقمدرسالگذشته 195تخته
فرش دستباف به متراژ 300متر مربع بافتند.
مهرداد مصلح ،معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان قم با اشاره به اینکه
هنر اصیل فرش بافی از جمله صنایع دستی مورد توجه مردم استان قم و مددجویان
تحت حمایت این نهاد است گفت :قالیبافی از جمله مشاغل مناسب زنان سرپرست
خانوار هم هست که می توانند در کنار انجام کار های منزل همراه اعضای خانواده کار
و درآمدزایی کنند .وی ادامه داد :این نهاد طرح های روز و مورد نظر بازار را شناسایی
و با تامین مواد اولیه مرغوب فضای اشتغال خانگی را در این زمینه برای مددجویان
فراهم می کند .وی نظارت بر اجرای این طرحها و فروش تولیدات فرش با قیمت
های مناسب را از وظایف کمیته امداد برشمرد و افزود :این نهاد همیشه سعی کرده
است بر خالف بازار بیشترین سود نصیب مددجویان بافنده تحت حمایت شود و از
زیان احتمالی آنها جلوگیری می شود .وی از دوره های آموزشی به بافی قالی در
سال گذشته خبر داد و تصریح کرد :با توجه به کیفیت فرشهای بافته شده ،ارزش آنها
نزدیک به40میلیارد ریال بوده است.
معاون فنی اداره کل انتقال خون استان قم مطرح کرد :

پردیسان،نیازمندمرکزانتقالخون
معاون فنی اداره کل انتقال خون استان قم گفت :زیر ساختهای الزم برای ساخت
مرکز انتقال خون در منطقه پردیسان فراهم شده است.
علیرضا کبیری در گفت وگویی با بیان اینکه زمین این مرکز در منطقه پردیسان
جانمایی شده است افزود :مراحل اداری ساخت این مرکز نیز به پایان رسیده و
مشکلی از نظر زیرساختهای فنی نیز وجود ندارد.
وی تنها مشکل ساخت این مرکز را نبود اعتبارات الزم دانست و گفت :بهترین راه
برای ساخت هر چه سریعتر مرکز انتقال خون پردیسان استفاده از ظرفیت خیران
سالمت است که البته در این زمینه رایزنیهایی صورت گرفته است.
کبیری افزود :برخی خیران برای کمک به بخشهایی از ساخت این مرکز اعالم
آمادگی کرده اند ،اما هنوز اعتبار کافی فراهم نشده است.

اقتصادی5

 شماره 5282ت وچهارم 
چهارشنبه -دوازدهم خردادماه  -1400سال بیس 

معاون اول رییس جمهوری:

مسئله آب از اصلیترین چالشهای پیشروی کشور است

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه مسئله آب یکی از اصلیترین
چالشهای پیش روی کشور و به ویژه بخش کشاورزی است ،گفت :صاحب
نظران و مراکز علمی و دانشگاهی کشور باید وارد صحنه شده و در این خصوص
راهکارهایعلمیارائهکنند.
اسحاق جهانگیری روز سهشنبه در مراسم افتتاح دوازدهمین کنفرانس ملی
اقتصاد کشاورزی ایران که به شکل ویدئو کنفرانس برگزار شد ،به تغییرات آب
و هوایی و کاهش نزوالت جوی و خشکسالی در سال آبی  ۱۳۹۹-۱۴۰۰اشاره
کرد و گفت :امسال جزو سالهای خشک کشور در  ۵۰سال گذشته است ،میزان
بارندگیها و آبهای ذخیره شده در پشت سدها بسیار کاهش یافته و در دولت
ستادی به منظور ساماندهی و تعادل بخشی وضع آب با حضور دستگاههای
مختلف ایجاد شده است .معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه در سالهای
گذشته دولت متناسب با شرایط کمآبی طرحهایی در بخش کشاورزی به منظور
کاهش مصرف آب اجرا کرده است ،گفت :کشت گلخانهای از  ۸هزار هکتار در
شروع کار دولت به  ۱۸هزار هکتار رسیده است و استفاده از سیستمهای آبیاری
نوین به طور گسترده در حال افزایش است.
جهانگیری تصریح کرد :در موضوعات کشاورزی نظیر ایجاد شبکههای آبیاری
نوین بیش از  ۸۵درصد هزینهها از سوی دولت پرداخت میشود و متاسفانه
بخش خصوصی و فعاالن در این عرصه سرمایهگذاری اندکی در این زمینه انجام
میدهند.
وی ،با اشاره به اجرای طرحهای آب و خاک نظیر طرح  ۵۵۰هزار هکتاری در
استانهای خوزستان و ایالم با سرمایهگذاری بیش از ۱.۵تا ۲میلیارد دالری دولت
خاطرنشانکرد:اجرایچنینطرحهایبزرگیموجببهرهوریبیشترازمنابعآب
و خاک شده است به طوری که در بازدید از این مناطق یکی از کشاورزان میگفت با
اجرای این طرح میزان برداشت محصول از یک و نیم تن به  ۳.۵تا  ۴تن ارتقا یافته
است .این نشان میدهد که اجرای طرحهایی که منجر به اقتصادی شدن بخش
کشاورزی میشود میتواند توان کشاورز را در واحد سطح افزایش دهد.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه دولت سرمایهگذاری وسیعی برای
تجمیع ،تسطیح ،کانالکشی به منظور کم شدن شوری خاک در سراسر کشور
انجام داده است ،گفت :در استان سیستان و بلوچستان طرح احیای  ۴۶هزار
هکتار زمین با روش لولهکشی انجام شده است ولی باید برای رسیدن به نتیجه
مطلوب راهکاری پیدا کرد که بخش خصوصی با قدرت و انگیزه و آگاهی وارد

صحنهشود.
ارتباط دانشگاه با کشاورزی باید تقویت شود
جهانگیری تاکید کرد :حضور متخصصان علم اقتصاد در حل مشکالت
اقتصادی به ویژه بخش کشاورزی باید پررنگ تر شود و چنین کنفرانسهایی
میتواند اقتصادی شدن بخش کشاورزی را به عنوان اولویت در دستور کار خود
قرار دهد.
وی ،نقد سیاستهای دولت در حوزه کشاورزی نظیر دخالت در قیمتگذاریها
را به منظور شکوفا شدن بخش کشاورزی ضروری توصیف کرد و گفت :ارتباط
دانشگاه با صنعت در همه جهتگیریها وجود داشته اما ارتباط دانشگاه با
کشاورزی باید تقویت شود .تا زمانی که دانشگاهها برای خود نقشی در گره گشایی
از مشکالت نداشته باشند قادر به عبور از مسائل نخواهیم بود.
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر لزوم بهره مندی از تحوالت فناوری به
ویژه فناوریهای ارتباطی در حوزه کشاورزی گفت :دولت تالش کرده تا اینترنت
پرسرعت در روستاها همانند پایتخت و شهرهای بزرگ وجود داشته باشد تا
کشاورزان و فعاالن این عرصه بتوانند از طریق دستیابی به مقاالت علمی بهره
وری را افزایش داده و یا از طریق شبکههای اجتماعی محصوالت خود را به فروش
برسانند.
جهانگیری هوشمندسازی بخش کشاورزی را موضوعی جدی خواند و گفت:
امیدوارم سهم دانش در بخش کشاورزی نیز همانند سایر بخشها افزایش یابد.
اقتصاد بدون اتکا به درآمد نفت معنایش اقتصاد متکی به دانش است .دولت از
شکل گیری مراکز علمی و پارکهای علم و دانش در گوشه و کنار کشور حمایت
کرده است اما باید موضوع دانش بنیانی در همه عرصهها از مزارع کشاورزی تا
کارخانهها حضور داشته باشد و آثار خود را نمایان کند.
وی موضوع کار برای دانش آموختگان بخش کشاورزی را از مسائل مطرح در
این حوزه دانست و گفت :باید بستری به وجود آوریم که کشاورز و صاحبان مزارع
به حضور مهندسان و تکنسینهای کشاورزی و سایر دانش آموختگان مرتبط
احساس نیاز کنند و آنها در همه مراحل تولید و نیز زنجیره از مزرعه تا خانه حضور
داشته باشند .این حضور میتواند منافع تولید کننده را بیش از پیش افزایش دهد.
معاون اول رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود از کشاروزی به
عنوان محوریترین بخش اقتصاد ملی یاد کرد و گفت :کشاورزی سهم فراوانی
در تولید ملی ،اشتغال و امنیت غذایی کشور داشته است ،به ویژه در مواقعی که

ایران با محدودیتهای سنگینی نظیر تحریمهای ظالمانه آمریکا در سالهای
اخیر روبرو بوده است ،بخش کشاورزی توانسته خوب بدرخشد و محصوالت
اساسی مورد نیاز مردم را در داخل تامین کند .جهانگیری با اشاره به تدابیر دولت
برای واردات محصوالت مورد نیاز مردم در شرایط تحریم ،گفت :در دوران جنگ
اقتصادی مهمترین سیاست دولت این بود که کاال به وفور در کشور باشد و در
هیچ کاالیی مردم با کمبود و یا قحطی مواجه نباشند .البته در جنگ اقتصادی با
فشارهایدیگرینظیرگرانیمواجهشدیماماحجمقابلتوجهیازنیازهادرزمینه
محصوالت باغی ،زراعی و شیالت در داخل کشور تولید شد.
وی با تاکید بر اینکه هر دولتی با هر گرایش و جهت گیری نیازمند تقویت بخش
کشاورزی است ،گفت :یکی از مهمترین رویکردهای اقتصاد مقاومتی استفاده از
ظرفیت داخلی کشور بود که بخش کشاورزی در آن دستاوردهای مناسبی داشت
و در دیگر مولفهها نیز نظیر صادرات نیز نتایج بدست آمده قابل توجه است .تالش
کردیم تا تراز ارزی منفی در حوزه کشاورزی کاهش یابد و باید این روند ادامه پیدا
کند.
تبیینفرصتهایطالییپیشرویکشور
جهانگیری با اشاره به تالش دولت برای جمعبندی کارها در ماههای پایانی
فعالیت و تبلیغات برخی از نامزدهای انتخاباتی ،دغدغههای خود درخصوص
گشایش زندگی مردم ،اصالح روندها ،ساز وکارها و رویهها برای عبور از شرایط
دشوار کنونی و رفع نگرانی از ایران و ایرانیان را تشریح کرد و گفت :من نگران آینده
هستمامامعتقدمایراندرکنارهمهمحدودیتهاهموارهفرصتهایمهموطالیی
برای توسعه در اختیار داشته است .وی گفت :فرصتهای طالیی ایران در حال
سپری شدن است و ما در  ۲۰سال نخست قرن  ۱۵هجری شمسی که سالهایی
تعیین کننده است باید تالش کنیم تا ایران مسیر توسعه را با شتاب طی کرده و
فاصله خود را با رقبای منطقهای جبران کند و به جایگاه واقعی خود برسد.
معاون اول رییس جمهوری با تبیین فرصتهای طالیی پیش روی کشور،
گفت :فرصت نخست استفاده از ذخایر عظیم نفت و گاز و منابع معدنی است.
امروز با توجه به سیاستگذاریهایی که در سطح بینالمللی در خصوص گازهای
گلخانهای در حال اجرا است پیش بینی می کنیم که در  ۲۰سال آینده به نقطه
ای برسیم که محدودیتها برای استفاده از انرژی نفت و گاز بیشتر شود و ایجاد
گازهای گلخانه ای مشمول تحریم ها و مجازات های بین المللی گردد .در این
مقطع باید تالش کنیم تا این ذخایر تبدیل به ثروت و ظرفیت در روی زمین برای
توسعهکشورشود.
جهانگیری گفت :در  ۴۰سال گذشته به دالیل مختلف نتوانسته ایم به جایگاه
خود در بازار انرژی دست پیدا کنیم .در مقاطعی ایران ده درصد تولید نفت جهان
را در اختیار داشته اما امروز از صد میلیون بشکه تولید نفت در حدود  ۴میلیون در
شرایط غیرتحریمی ایران میتواند نفت تولید کند .ایران می تواند با برنامه ریزی
بیش از ۷تا ۱۰میلیون بشکه نفت تولید کند .این یک ضرورت است و هر کس مانع
از آن شود میخواهد ایران را از سرمایه خدادادی خود محروم کند.
وی دومین فرصت توسعه ایران را برخورداری از جمعیت جوان توصیف کرد و
گفت :در  ۲۰سال آینده این جمعیت به سمت پیر شدن حرکت می کند در این
مقطع باید دغدغه ما به جای بیکاری جوانان استفاده از ظرفیتهای آنان باشد که
بتوانند به توسعه ایران کمک کنند .در غیر اینصورت و با سالمندی جمعیت ،کشور
با مشکالت بزرگی روبرو خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه موقعیت جغرافیایی ایران و بهره برداری
از آن سومین فرصت طالیی برای توسعه است ،اظهار داشت :در سالهای گذشته
بهدلیلتنشهایبینالمللیهموارهمسیرهایترانزیتیریلی،هواییوجادهایو
حتی خطوط لوله از مسیرهایی غیر از ایران عبور کرده و کشور دور زده شده است.
ً
باید تالش کنیم تا در ۲۰سال آینده این خطوط ترانزیتی در کشور احیا شود .قطعا
عبور این مسیرها مولفه قدرت است تا دیگر نتوانند به راحتی ایران را تحریم کنند.
معاون اول رییس جمهوری استفاده از فناوریهای روز و مدرن را فرصت چهارم
پیش روی کشور دانست و با اشاره به استعداد جوانان تحصیلکرده کشور ،تصریح
کرد :شرکتهای دانش بنیان کشورمان ظرف مدت کوتاهی توانستند تولیدات
تجهیزات مورد نیاز کشور برای مقابله با کرونا را انجام دهند و امروز صادر کننده این
تجهیزاتبهدنیاباشند.

یکتحلیلگربازارسرمایه خطاببهکاندیداهایریاستجمهوری:

بهجایوعدههای بورسی ،برنامه عملیاتی ارائهکنید

 ،درحالی که شمارس معکوس برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده
است ،کاندیداهای این انتخابات برنامههای خود را برای اداره کشور در حوزههای مختلف
ارائه کردهاند که سرفصل برخی از این سناریوها بازار سرمایه بود .برای مثال امیرحسین
یزاده هاشمی ،وعده حل مشکل بورس طی سه روز را داده که باعث واکنش
قاض 
عبدالناصر همتی شده است .واکنشی مبنی بر اینکه "مگر بورس مایکروفر است که سه
روزه بتوان مشکل آن را حل کرد؟! " در سوی دیگر ماجرا علیرضا زاکانی ،این نکته را مطرح
کرده که دولت در بورس رونق کاذب ایجاد کرده و این موضوع باعث شده مردم آسیب
ببینند و محسن رضایی هم وعده تشکیل صندوقی برای جبران ضرر سهامداران داده
است.
خبریازبرنامههایعملیاتینیست
درباره این برنامههای مطرح شده از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری ،یک تحلیلگر
بازار سرمایه اظهار کرد که این برنامهها کلی است و کاندیداها باید برنامههای عملیاتی خود

را مطرح کنند .فردین آقابزرگی در گفتوگویی با بیان اینکه تاکنون هفت کاندیدای ریاست
جمهوری به صورت کلی درباره بورس صحبت کردهاند و هیچکدام با ارائه برنامه عملیاتی
نکات خاصی را مطرح نکردهاند ،گفت :با توجه به صحبتهایی که در هشت سال گذشته
از سوی رئیسجمهور دولت یازدهم و دوزادهم مطرح شد و بخش قابل توجهی از آن تحقق
پیدا نکرد ،انتظار میرود کاندیداها برنامههای عملیاتی خود را در همه حوزهها از جمله بازار
سرمایه مطرح کنند .وی ادامه داد :صرفا دستور کار قرار دادن مبارزه با فساد ،رسیدگی به
معیشت مردم و ...بحثهای کلی بوده و سالهاست که دنبال راهکار اجرایی آن هستیم .در
حوزهبازارسرمایهبهترینبرنامه،رسیدگیبهامورعملیاتیوطرحموضوعاتیماننداستقالل
بانک مرکزی و سازمان بورس به عنوان دو عضو مستقل برای مسئولیت بازار پول و سرمایه
است .این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید کرد :پرداختن به موضوعات عملیاتی بهتر از آن است
که کاندیداها صرفا به ایراداتی که در دولت قبل وجود داشته و اموری که به سرانجام نرسیده
است،بپردازند.شخصابیاناتورهنمودهاییکهبتواندبهطورواضحیخطمشیکاندیداها

آگهیفقدانسندمالکیت
نظربه اینکه بموجب وارده  09/02/1400-2002312مرتضی غروی بموجب وکالت شماره -26466
 06/02/1400دفتر  22خرم آباد از طرف ناصر غروی مالک پالک ثبت  1942/287/309اصلی واقع در بخش  2ثبت
قم ثبت  87813صفحه  320دفتر  485ثبت شده اعالم نموده که به علت جابجایی سند مالکیت مزبور مفقود گردیده
است ،لذا به استناد تبصره  1اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت در  1نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کسی
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف 10
روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد( .م الف)14035
عباس پور حسنی-رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2قم
------------------------------------------------------آگهیفقدانسندمالکیت
نظربهاینکهخانممنصورهمهآبادیباارائهدوبرگاستشهادشهودمصدقاعالمداشتهکهسندمالکیتتمامیششدانگ
پالک -10598/123/1801اصلی واقع در بخش یک ثبت قم در دفتر الکترونیکی  139720330001017386بنام
خانم منصوره مه آبادی ثبت و سند مالکیت به شماره مسلسل  211510ب  96/صادر و تسلیم شده است که سند
مالکیت مزبور به علت جابجائی مفقود شده است که در حال حاضر در این اداره در شرف صدور المثنی بنام ایشان میباشد
لذا مراتب طبق تبصره  1اصالحی از ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی میگردد تا چنانچه
کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف
مدت  10روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای
مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد( .م الف)14036
رضاحسینخانی-سرپرستثبتاسنادمنطقهیکقم
------------------------------------------------------آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره  1908/135اصلی واقع در
بخش دو ثبت قم (به آدرس امامزاده ابراهیم ،کوچه  20پالک  )22که بنام مهین رشید فرزند لطفعلی میباشد در حال
حاضر در جریان ثبت می باشد که به علت عدم حضور مالک تحدید حدود بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده  15قانون
ثبتنیزنمیتوانعملنمودلذابنابهتقاضایمالکمذکوربهوارده 1400/1/28-2/603تحدیدحدوداختصاصیپالک
مذکور در روز شنبه مورخ  1400/4/5ساعت  8/30الی  12/30ظهر در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به
اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور
بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مالکین
و مجاورین طبق ماده  20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد .ضمنا طبق تبصره ماده واحده مصوب 73/2/25
معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح
قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند( .م الف )14037
عباس پور حسنی حجت آبادی-رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

را مشخص کند ،ندیدهام .آقابزرگی ادامه داد :همه کاندیداها می گویند رسیدگی به بازار
سرمایه در دستور کار است و ابراز تمایل میکنند که بازار را تقویت و زیان مردم را جبران کنند،
اما برنامه عملیاتی برای آن مطرح نکردهاند.
لزوم به رسمیت شناختن بانک مرکزی و سازمان بورس
وی با تاکید بر اینکه به رسمیت شناختن استقالل بانک مرکزی و سازمان بورس میتواند
یکی از ملزومات برنامههای اقتصادی باشد ،توضیح داد :بانک مرکزی و سازمان بورس
درحال حاضر به عنوان ادارات دولتی مشغول به کار هستند ،درحالی که میتوانند با نگرش
بخشخصوصیادارهشوند.بهاعتقاداینکارشناس،بایدیکبرنامهاستراتژیکوبلندمدت
از سوی وزارت اقتصاد باشد که تکلیف را برای سازمان بورس و بانک مرکزی مشخص کند
و استقالل آنها را به رسمیت بشناسد .دلیلی ندارد دولت در همه امور اقتصادی دخالت
کند ،بلکه فقط باید نظارت کند .حتی متولی خصوصی سازی باید خارج از دولت باشد ،نه
سازمان خصوصی سازی که معاون وزیر اقتصاد است.

آگهیمزایده
آگهی مزایده یک دستگاه کمباین نیوهلند مدل 2014مربوط به پرونده اجرایی کالسه1399040300111228
بموجبپروندهاجراییکالسهمذکور(بهشمارهبایگانی،)9900017له:خانمعصمتشهبازیفراهانی،وعلیه:وراث
مرحوماحمدباباحسنی
(موضع مهریه) مستند سند ازدواج شماره  31215مورخ  09/01/1389تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره  6قم یک
دستگاه وسیله نقلیه کمباین نیوهلند سیتم 5070TCمدل 2014فاقد پالک رنگ زرد روغنی شماره موتور1170625
شماره شاسی 579738044با مشخصات فوق الذکر متعلق به بدهکار پرونده واقع در شرکت تعاونی کمباین داران ایران
به آدرس قم – جاده قدیم تهران کیلومتر  12جنب تاالر غزال ابتدای جاده رحمت از طریق مزایده در محل اداره اجرای
اسناد رسمی جعفریه بفروش می رسد
مشخصاتفنیخودرو:
نوع خودرو :کمباین مدل  2014رنگ زرد روغنی
شماره موتور  1170625شماره شاسی  579738044اصالت کمباین با توجه به اسناد و مدارک و تطبیق آن با موتور و
شاسی مورد تائید می باشد تمامی قطعات کمباین اعم از الستیک ها و انبار و کابین راننده و سایر قطعات مناسب و سالم
می باشد و وضعیت گیربکس سالم می باشد
نظریه کارشناسی و ارزیابی :با وصف اعالمی و بدون در نظر گرفتن دیون دولتی و با توجه به استعالم انجام شده از
مبادی ذیربط ارزش پایه مبلغ  24/500/000/000ریال (بیست و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال) ارزیابی گردیده
است ،مزایده کمباین مذکور از ساعت  9صبح الی  12ظهر روز چهارشنبه شنبه مورخه  1400/03/30در محل اداره
اجرای اسناد رسمی جعفریه واقع در خیابان امام برگزار می گردد مزایده از مبلغ پایه شروع و به باالترین قیمت فروخته
خواهد شد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی به حساب سپرده ثبت به شماره شبا
 IR 980100004076013201895665با شناسه واریز  383013276140111022171323502004می
باشد و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ
فروش را ظرف مدت  5روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید
و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نمی
باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می
گردد .حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود .در ضمن بدهی ها اعم از مالیات و عوارض
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد
بود .در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار براساس توافق کتبی اقدام خواهد شد .و
چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و ساعت
ً
انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد .ضمنا تنظیم سند انتقال اجرائی منوط
به مفاصا حساب دارائی و شهرداری و عنداللزوم مراجع ذیصالح دیگر می باشد.
تاریخ انتشار :چهارشنبه 1400/03/12
رئیسواحداجرایجعفریه-محمدرضاخدایاری

یککارشناسبازارسرمایه:

افت مقطعی شاخص بورس به معنی پایان
روند صعودی بازار سرمایه نیست

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :افت مقطعی شاخص بورس به معنی پایان
روند صعودی کوتاهمدت بازار نیست ،بازار میتواند در مسیر معامالتی خود
استراحتی را داشته باشد و بعد از آن دوباره به روند صعودی خود ادامه دهد.
نیما میرزایی در گفت و گویی به افت شاخص بورس در بازار روزدوشنبه اشاره
کرد و افزود :بازار در بسیاری از سهم های شاخص ساز به نقاط ارزندگی نسبی
رسیده است؛ بنابراین در برابر ریزش های شدید مقاومت نشان می دهد و پس از
هر بار اصالح به سرعت و با اولین حضور خریداران افت قیمتی در این سهمها
جبران می شود.
وی اظهار داشت :بازار عمدتا در سهام کوچک و برخی سهام بزرگ همچنان
در نگاه بلندمدت و از نظر تکنیکالی در کانال ریزشی با شیب مالیم قرار دارد که
مهمترین دلیل این افت شاخص را می توان در هیجان فروش سهامداران خرد و
ترس از کاهش نرخ دالر جستجو کرد.
میرزایی خاطرنشان کرد :افت روز گذشته شاخص بورس به معنی پایان روند
صعودی کوتاه مدت بازار نیست ،بلکه بازار می تواند در مسیر معامالتی خود
استراحتی را داشته باشد و بعد از آن دوباره به روند صعودی خود ادامه خواهد
داد.
راههای بهبود روند معامالت بورس
این کارشناس بازار سرمایه به راه های بهبود روند معامالت بورس و سبزپوشی
شاخص بورس اشاره کرد و افزود :اقدامات زیادی می تواند در این موضوع
تاثیرگذار باشد اما سریعترین و منطقی ترین راه حل برای کنترل و تثبیت بازار
و رشدهای آتی آن را می توان در کاهش نرخ های بهره بانکی و بین بانکی
جستجو کرد .وی اظهار داشت :سازمان بورس اقدامات زیادی را در راستای
کاهش هیجان ایجاد شده در معامالت بازار در نظر گرفت اما برخی از اقدامات
مانند کاهش نرخ سود بانکی در حیطه اختیارات این سازمان نیست بلکه
تصمیم گیری آن وابسته به سطوح باالتر و تصمیم گیران دولتی است .این
کارشناس بازار سرمایه به تاثیر واریز یک درصد منابع مالی از صندوق توسعه ملی
به صندوق تثبیت بازار سرمایه بر روند معامالت بورس اشاره کرد و گفت :مبلغی
که قرار است از این صندوق وارد بازار سهام شود نسبت به برآوردهای اولیه برخی
از کارشناسان بازار سرمایه تفاوت معناداری پیدا کرده است و عمال در مقایسه با
حجم بازار و ارزش معامالت نمی توان انتظار معجزه و تاثیرگذاری قابل توجهی را
از این پول داشت .وی افزود :البته تاثیر روانی واریز منابع مالی به صندوق تثبیت
بازار سرمایه به عنوان حمایت مجموعه تصمیم گیر دولت از بازار سهام بیتاثیر
نبوده است ،همچنین در کنار آن در صورت مدیریت صحیح در نحوه خریدها
می تواند کمک کننده به آرامش بازار باشد.
مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه ،موثرترین تصمیم برای حمایت از بازار
میرزایی به مصوبه اخیر مجلس در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد و
گفت :این تصمیم موثرترین حمایت از بازار سرمایه در ماه های اخیر بوده است،
با وجود ایرادات کارشناسی وارد شده به برخی از جزییات طرح پیشنهادی ،به
نظر می رسد که این اقدام در بلند مدت می تواند کمک زیادی را به مدیریت
جریان نقدینگی به سمت تولید و بورس داشته باشد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه ،به طور حتم می توان میزان تاثیر این طرح
را پس از عبور از شرایط هیجانی فعلی بازار سرمایه مشاهده کرد.
تاثیرپذیری معامالت بورس از مذاکرات وین
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اعالم نتیجه مثبت مذاکرات وین تا چه
میزان می تواند روند معامالت بازار را تحت تاثیر قرار دهد ،گفت :با توجه به
جهش قیمت کامودیتی ها عمال موضوع چندان جدی و خطرناکی سودسازی
شرکت های صادرات محور را تهدید نمی کند .میرزایی با بیان اینکه اکنون و
در وضعیت فعلی بازار ،قیمت اکثر سهام شرکتها بعد از اصالح شدیدی که
تجربه کردند برای خرید توجیه پذیر هستند ،اظهار داشت :درصورت کاهش
نرخ احتمالی دالر ممکن است برای مدتی کوتاه بر روند بازار تاثیرگذار باشد اما
نمی تواند تاثیر چندان جدی را بر روند بازار داشته باشد .وی با اشاره به اینکه
ترس فعلی در بازار نمی تواند یک تهدید اصیل یا بلندمدت برای بورس باشد،
تاکید کرد :به نظر می رسد که اثر این اتفاق در بازار کوتاه مدت باشد ،زیرا همراه
با افت موقت نرخ ارز ،کانال های ارتباطی مالی و صادراتی نیز بهبود یافته و فقط
با کاهش هزینه ۱۰تا ۱۵درصدی سربار نقل و انتقال ارز ،اثر افت قیمت دالر در
صورت های مالی شرکت ها بی اثر می شود و حتی انتظار رشد جزیی سودآوری
شرکت ها را با توجه به توسعه نسبی صادرات می توان انتظار داشت.
مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید:

 ۱۶۷۰واحد تولیدی تحت تملک شبکه
بانکیاست
معاون وزیر کشور و قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت :هزار
و  ۶۷۰واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی قرار دارد که  ۵۴درصد آن ،غیر
فعال و  ۴۶درصد فعال است.
بابک دین پرست افزود :بر اساس گزارش بانک مرکزی؛ تا پایان آذر ماه ،از
مجموع  ۳۲بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی کشور ۱۶ ،بانک ،هیچ واحد
تولیدی تحت تملک ندارد و  ۱۶بانک دیگر  ۲هزار و  ۷۸۹واحد تولیدی را به
تملک خود در آورده است که در پایان آذرماه به  ۱۷۶۱واحد کاهش یافته است.
از این تعداد ۲۳۷واحد تولیدی اقاله شده ۶۹۹ ،واحد در فهرست واحدهای
واگذار شده به غیر قرار گرفته و وضع  ۹۲واحد نیز اعالم نشده است.
وی گفت :از آذر ماه سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه امسال ،تعداد
واحدهای تحت تملک شبکه بانکی از هزار و  ۷۶۱واحد ،به هزار و  ۶۷۰واحد
کاهش پیدا کرده و این کاهش اندک در تعداد واحدهای تحت تملک شبکه
بانکی،نشاندهندهاجتنابناپذیربودنفرآیندتملکواحدهایتولیدیتوسط
شبکه بانکی است ،چرا که شبکه بانکی بر اساس ضوابط قانونی ،ملزم به تملک
واحدهایی است که دریافت کنندگان تسهیالت مربوطه ،به هر دلیلی قادر به
ایفای تعهدات خود ،پرداخت اقساط و تادیه بدهیهای مربوطه به بانک نباشد.
معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه به موجب گزارش مدیران  ۱۶بانک
عامل دارای واحدهای تولیدی تحت تملک در جلسه قبل ستاد تسهیل و
رفع موانع تولید ۵۶،درصد از مجموع هزار و  ۶۷۰واحد تولیدی تحت تملک،
غیرفعال و  ۴۴درصد فعال است ،افزود :برای جلوگیری از تشتت در آمار
واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و امکان رصد دقیق تحوالت مربوط
به این بخش؛ مقرر شد نمایندگان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی
با همکاری شبکه بانکی کشور ،اطالعات مربوط به واحدهای تحت تملک و هر
نوع تغییر و تحول در اطالعات و آمار این واحدها را در سامانه وزارت امور اقتصاد
و دارایی ثبت کنند .قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ،از تصویب
دستورالعمل جدید نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری در شورای پول
و اعتبار و ابالغ آن از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ،در ۱۰/۳/۱۴۰۰خبر
داد و اظهار امیدواری کرد که با ابالغ این دستورالعمل و الزامات مصرح در آن،
زمینه بازگشت واحدهای تولیدی تعطیل تحت تملک شبکه بانکی ،به چرخه
تولید و اشتغال فراهم گردد .دین پرست در ادامه از ارسال اطالعات واحدهای
تولیدیتحتتملکشبکهبانکیبهتفکیکاستانهابهاستانداریهایمربوطه
خبر داد و اظهار داشت :مقرر شد تمامی آمارهای مربوط به این واحدهای
تولیدی به استانداریهای محل استقرار واحدهای تولیدی مورد نظر در سراسر
کشور ارسال شود و مراتب در کمیتههای تخصصی کارگروههای استانی ،مورد
بررسی قرار گیرند .وی با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر الزم در راستای پیشگیری
از تعطیلی واحدهای تحت تملک شبکه بانکی ،در کنار احیاء آنها گفت :برای
توقف رشد آمار تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک بانکها نیز ،طبق
مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ،بانک مرکزی مکلف شده است،
حداکثر تا یک ماه و نیم آینده ،دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای
تولیدی تحت تملک شبکه بانکی را که هم اکنون در دستور کار شورای پول و
اعتبار میباشد ،تصویب و ابالغ کند.
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امیرشمسایی:

خزانه خالی و محکومیت در پرونده کالدرون ؛

ُ
پرسپولیسگرفتاردرمردابمالی

خزانه خالی باشگاه پرسپولیس و محکومیت این باشگاه در پرونده گابریل
کالدرون موجب شده تا این باشگاه در شرایط بحرانی مالی قرار بگیرد.
دادگاه عالی ورزش دوشنبه شب گذشته اعالم کرد که باشگاه پرسپولیس در
پرونده شکایت گابریل کالدرون سرمربی سابق این تیم محکوم شده و باید طی
 ۳۰روز آینده ،مبلغ  ۵۷۰هزار دالر مطالبات این مربی پرداخت شود.
این در حالی است که باشگاه از نظر مالی شرایط خوبی ندارد و خزانهاش خالی
است .این شرایط سخت حتی موجب شد تا مسووالن باشگاه شماره حساب
اعالم کنند و از هواداران درخواست کمک مالی داشته باشند.
با وجود گذشت حدود  ۱۵روز از اعالم شماره حساب حدود دو و نیم میلیارد
تومان کمک هواداری جمع آوری شد .این در حالی است که مطالبات گابریل
کالدرون با توجه به قیمت روز دالر چیزی حدود  ۱۳میلیار و سیصد و نود و پنج
میلیون تومان میشود .از طرفی کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز اعالم کرده که
باشگاه به خاطر پست جنجالی اینستاگرامیاش در جریان مرحله گروی لیگ
قهرمانانآسیا،چیزیحدود ۴۰۰میلیونتومانجریمهشد کهدرمجموعازشب
گذشته تا امروز پرسپولیس را حدود ۱۴میلیارد تومان بدهکار کرد.
از طرفی کارگزار تنها راه درآمدی باشگاه بود که پول کارگزار نیز صرف پرداخت
بدهی به برانکو ،بودیمیر و در یکسال اخیر شد.
با توجه به این مسائل به نظر میرسد روزهای سخت مالی در انتظار پرسپولیس
تا پایان لیگ باشد .آن هم در حالی که چندی پیش بازیکنان و اعضای تیم از
شرایط مالی ناراضی بودند و تا االن حدود  ۶۰درصد از مطالباتشان را دریافت
کردند .باشگاه اما اوایل هفته نیمی از پاداشها را پرداخت کرد.
تیمی که در رقابت برای قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی است و در آسیا نیز
امید زیادی برای موفقیت دارد ،هچون سالهای اخیرش بازهم گرفتار مرداب
مالی شده است.

بارها هشدار دادم که صدای شکستن فوتسال را میشنوم

پیشکسوتفوتسالکشورمانگفت:بهنظرمسرمربیتیمملیحقداردکهدر
مورد کمبود بازیکنان جوان گالیه کند و من چندین بار هشدار دادم که صدای
شکستنفوتسالرامیشنوم.
«امیر شمسایی» که به تازگی مدیر فنی تیم فوتسال پاس تهران شده ،در این
خصوص اظهار داشت :ما از اول فصل با مسووالن این باشگاه جلسه داشتیم و
قرار شد تیم را با قدرت وارد رقابت های لیگ یک فوتسال کشور کنیم .همانطور
که می دانید ،تیم های نظامی همیشه مشکل مالی دارند اما به خاطر عرق به
تیمپاسودوستانیکهازمسوولینناجابهخصوص«حمیدهاشمی»سرپرست
تیم داشتم ،قرار شد به این تیم کمک کنم.
وی ادامه داد :قرار شد زمانی که احساس کردیم بازیکنان و تیم خال دارند ،وارد
کار شوم و تجربیات خود را منتقل کنم .البته باید این را بگویم که نه حکمی برای
من صادر شده نه چیزی اما کار من کامال دلی است .الحمدالله تا کنون نیز تیم
به خوبی نتیجه گرفته و به دور نهایی لیگ یک رسیده است .البته کار در ادامه
بسیار سخت است و هر بازی در مرحله نهایی حکم یک فینال را دارد .هر تیمی
که در این مسابقات با تجربه تر باشد ،موفق خواهد شد.
پیشکسوت فوتسال کشورمان گفت :معتقدم که پاس باید نام بزرگ خود

را باالتر ببرد و ما به دنبال این هستیم تا این باشگاه را بل لیگ برتری شدن،
احیا کنیم .امیدوارم به واسطه موفقیت تیم فوتسال ،فوتبال پاس را نیز دوباره
باال بیاوریم .مدیران این باشگاه همه متفق القول شدند تا به این امر دست پیدا
کنیم .البته این کار بسیار سخت است اما انشاالله به هدف خود خواهیم رسید.
هشدار شکست فوتسال را دادم
شمسایی در مورد کمبود بازیکنان جوان با کیفیت در سطح باالی فوتسال
کشورمان تصریح کرد :پنج سال پیش زمان حضور عباس ترابیان در فوتسال
هشدار دادم که صدای شکستن فوتسال را می شنوم .ما پیشنهاد دادیم از همه
شهرها تست بگیریم .چرا تیم جوانان سه تیم نداشته باشد؟ باید برای این تیم
ها مربیان خوشنامی را قرار دهیم تا در آینده بازیکن داشته باشیم تا به تیم ملی
تزریق شود .متاسفانه همه اهل شعار بودند و به این کار عمل نکردند .می گفتم
که باید از این شرایط بترسیم .ما در خواب سومی جهان ماندیم.
ناظمالشریعه حق دارد که در مورد بازیکنان جوان گالیه کند
او افزود :دوسال پیش هم این موضوع را گفتم .یک ماه پیش هم برای سومین
بار تاکید کردم .حاال به جایی رسیدیم که سید محمد ناظم الشریعه می گوید
بازیکن جوان در لیگ نداریم .او درست می گوید و انصافا حق دارد .در حال

حاضر بازیکنان تیم ملی سن باالیی دارند و شاید بعضی از آنها آخرین باری باشد
که در جام جهانی حضور دارند .برای پر شدن این خال ،چند سال زمان می برد.
در حال حاضر در سطح اول فوتسال دنیا ،قدرت جوانی حرف اول را می زند.
در فوتسال اروپا بازیکنان جوان زیادی حضور دارند .اما با این حال امیدوارم تیم
ملیفوتسالدرجامجهانیلیتوانینتیجهبگیرد.
بازیکنانبسیارخوبیدرفوتسالکشفکردیم
پیشکسوت فوتسال اضافه کرد :یادم است در زمان اولین دوره حضور ترابیان،
اولین تیم استعدادیابی تشکیل شد .مرحوم امیر عدالتخواه سرمربی تیم بود،
سعید عبدالوند مربی و من نیز مدیر آن تیم بودم .ما به استان های مختلف
کشور می رفتیم و از بازیکنان زیادی تست می گرفتیم .این تیم از ۴۰۰نفر تست
گرفت.دراینتستگیریهابازیکنانیمثلسپهرمحمدی.علیرضاصمیمی،
حمید احمدی .علی وفایی ،ابوالقاسم عروجی و محمدرضا سنگ سفیدی را
شناسایی و به فوتسال ایران معرفی کردیم.
شمسایی ادامه داد :بعد از این تیم نیز از این دست اتفاقات رخ داد اما به نظرم
کفایت نکرد چرا که باید به صورت جدی تری ادامه پیدا می کرد .علی صانعی
نیز بعد از ما زحمت زیادی برای این کار کشید .تهران با ۱۰میلیون جمعیت چرا
چندبازیکنخوببهفوتسالمعرفینکردهاست.اصالبهمنبگوییدتهرانچند
تیم در سطح اول ایران دارد؟ به نظر من در این مورد بسیار کم کاری شده است.
البتهدرحالحاضرصانعیبهعنوانرییسکمیتهفوتسالاستانتهرانانتخاب
شده و امیدوارم با توجه به تجربه و کاربلد بودنش ،به کشور کمک کند .البته ما
در فوتبال هم از این مشکالت داریم.
مدیرانتیمهایفوتسالبایدمشاورانبهتریداشتهباشند
وی در پاسخ به این پرسش که آیا از تیمی در لیگ برتر پیشنهاد دارد یا نه،
گفت :هیچ تیمی هنوز پیشنهاد نداده است .واقعیت این است که لیگ باید در
سال آینده بهتر شود .البته تیم های امسال رقابت سختی داشتند و به یکدیگر
نزدیک بودند .به نظر من مدیران تیم های فوتسال باید مشاوران بهتری داشته
باشند تا بفهمند چه کسانی به درد سرمربیگری می خورند .باید دنبال نفراتی
باشند تا عالوه بر هدایت درست تیم ،آن منطقه را نیز از نظر استعدادیابی کمک
کند.
بازیکن اسبق تیم ملی فوتسال گفت :خال خیلی از بزرگان فوتسال در این
رشته دیده می شود .باید تحول خوبی در این خصوص ایجاد شود .تیم های
باید از بزرگان فوتسال کمک بگیرند تا شادابی دوباره به این رشته برگردد.
مسووالنفوتسالبایدازپیشکسوتانمشورتبگیرند
شمسایی در خصوص حضور مهرداد سراجی در فوتسال اظهار داشت :هیچ
شناختی از او ندارم و نظری هم نمی توانم در مورد او داشته باشم .خب او در
فوتسال نبوده و نمی دانم برنامه او چیست .کار سختی دارد و انشالله بتواند برای
این رشته کاری کند .به نظر من او باید از نظران بزرگان فوتسال استفاده کند.
این رشته کم بزرگتر ندارد .اگر مسووالن فوتسال کمی زرنگ باشند ،می توانند با
مشاوره گرفتن از پیشکسوتان این رشته ،به مقصد خود برسند.

عباسمژدهی:

فوتبال ایران در حساسترین
بره ه قرار دارد

پیشکسوت استقالل گفت :فوتبال ایران در حساسترین بره ه خود قرار دارد و
اگر به جام جهانی صعود نکند سالها عقب افتاده و یک نسل از بهترین بازیکنان
حال حاضر کشورمان از بین خواهد رفت.
«عباس مژدهی» با اشاره به بازیهای تیم ملی در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲
قطر اظهار داشت :فوتبال ایران در حساسترین بره ه خود قرار دارد و باید به جام
جهانیصعودکند.
وی افزود :عدم صعود به مهمترین و بزرگترین جشنواره فوتبالی جهان باعث
خواهد شد فوتبال ایران سالها عقب افتاده و یک نسل از بهترین بازیکنان حال
حاضر کشورمان از بین برود.
پیشکسوت استقالل گفت:یکی از ضعفهای تیم ملی در آستانه انتخابی جام
جهانی این است که نتوانستیم بازیهای تدارکاتی برگزار کنیم .برای رسیدن به
هماهنگینیازبهانجامدیدارهایدوستانهداشتیم.
مژدهی تصریح کرد :شرایط به گونهای پیش رفت که بازی با هنگکنگ بازی
تدارکاتی برای ایران است اما فوتبال ایران همیشه ثابت کرده میتواند در روزهای
سختبهتریننتایجرا کسبکند.
وی تاکید کرد :بهترین بازیکنان را داریم و به طور حتم این توانایی و استحقاق
را داریم که بحرین و عراق را شکست دهیم و به عنوان تیم اول راهی جام جهانی
شویم.
بازیکن اسبق تیم ملی گفت :در این مقطع حساس همه دست به دست هم
بدهند تا تیم ملی به موفقیت برسد اگر خدای ناکرده موفقیتی حاصل نشود
پشیمانی بزرگی به بار خواهد آمد.
مجیدحسینی:

احتماالدرفوتبالترکیهبمانم

مدافع ایرانی تیم ترابزون اسپور ترکیه گفت :احتماال برای فصل بعد در ترکیه
بمانم اما نه در تیم ترابزون.
سید مجید حسینی با اشاره به اردوی تیم ملی گفت :اردوی خوبی را پشت سر
گذاشتیم اما هوا به شدت گرم بود .باید خودمان را با شرایط وفق دهیم .باید تالش
کنیم تا از بازیها سربلند خارج شویم.
وی در خصوص اردوی کیش افزود :امیدوارم اردوی کیش این کمک را کرده
باشد تا در بحرین کمی راحتتر کار را دنبال کنیم.
مدافعتیمملیفوتبالایرانگفت:خیلیبهاینتیمامیدوارهستم.جایاشتباه
نیست.اگرهمهبازیکنانخودشانباشندمیتوانیمموفقباشیم.نبایداحساسی
شویم .باید با آرامش کار را پیش ببریم و روی کار خودمان تمرکز کنیم تا راحت
نتیجهبگیریم.
حسینیاضافهکرد:امیدوارماولینمسابقهرابابردآغازکنیموکارراپیشببریم.
وی تاکید کرد :کاری به حواشی نداریم .باید هر بازی  ۹۰دقیقه در زمین پشت
هم باشیم .این باور را دارم تا به عنوان تیم نخست به مرحله بعد صعود کنیم.
مدافع باشگاه ترابزون اسپور ترکیه در مورد آیندهاش گفت :قراردادم با ترابزون
تمام شده و از چند تیم ،پیشنهاد خوب دارم و احتماال در ترکیه بمانم .البته در
ترابزوناسپورنخواهمماند.
معاون وزیر ورزش و جوانان :

کاهشاختالفاتهیئتمدیرهاستقالل
هدفماناست

معاون وزیر ورزش و جوانان قم گفت  :در روزهای آینده جلسهای با اعضای
هیئت مدیره استقالل خواهیم داشت تا اختالفات را کم کنیم.
مهدی علی نژاد در حاشیه دیدار با رئیس فدراسیون جهانی پاور لیفتینگ
درخصوص اختالفات اخیر هیئت مدیره باشگاه استقالل با مدیر عامل افزود:
اعضای باشگاه با مدیرعامل دچار اختالف سلیقه شدند که با استعفای آنها
مخالفت شد و در روزهای آینده نشستی برگزار خواهیم کرد.
وی ادامه داد :سعی میکنیم شرایطی را ایجاد کنیم که اعضای هیئت مدیره کار
راادامهدهند.بههرحالاختالفسلیقهایبینمدیرعاملواعضایهیئتمدیره
وجود دارد که منجر به این استعفا شد.
معاون وزیر ورزش درخصوص اینکه آیا این نشست برای کنار گذاشتن مددی
مدیرعامل باشگاه استقالل است؟ گفت :تالش ما بر این است که با گفتگو
اختالفات را کمتر کنیم تا مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره با هم کار کنند.
علی نژاد درباره خلیل زاده افزود :ایشان استعفا داده اند که پذیرفته شده است
و مراحل اداری برای جایگزینی فر دیگر در حال انجام است.

حشمتمهاجرانی:

روزهای خوب فوتبالی برای ایران در پیش است

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران درباره صعود تیم کشورمان به مرحله بعدی مسابقات انتخابی جامجهانی ،گفت :امیدوار
هستم و با اطمینان میگویم از نظر نیروی انسانی در آسیا از همه باالتر هستیم و صعود میکنیم .به امید خدا روزهای خوب
فوتبالی برای ایران در پیش است.
«حشمت مهاجرانی» به صعود ایران به جام جهانی امیدوار است و اعتقاد دارد ملیپوشان ایرانی این شانس را دارند با کسب
نتایج قابل قبول به بزرگترین و مهمترین تورنمنت ورزشی جهان صعود کنند.
اولین سرمربی ایران در جامجهانی در گفتوگویی حرفهای جالبی زد که متن آن در زیر از حضورتان خواهد گذشت.
چندیدیگرمسابقاتمقدماتیجامجهانیادامهمییابد،نظرتانچیست؟
به طور حتم این بازیها برای ایران از اهمیت زیادی برخوردار است و سرنوشت صعود به بزرگترین جشنواره فوتبالی جهان را
مشخصکند.
ایران میتواند این اتفاق بزرگ را رقم بزند؟
باید رقم بزند ،ما ایران هستیم و همواره در تاریخ خود دست به کارهای بزرگ زدهایم ،باید بتوانیم از این مقطع حساس تاریخی
فوتبالی که در آن قرار داریم به سادگی عبور کنیم.
بحرین و عراق رقیبان آسانی برای ایران نیستند.
این توانایی در فوتبال ایران است هر دو تیم را شکست دهد .از نظر فنی و حتی انگیزه بازیکنان ما به مراتب از رقبای خود باالتر
هستند.
در دور رفت مقابل این تیمها شکست خوردیم.
ما در بازی رفت روی اتفاقات به بحرین و عراق باختیم .فوتبال روی بدش را به ما نشان داد .بدشانسی به سراغ فوتبال ایران آمد
و اجازه نداد به آنچه باید میرسیدیم برسیم و دو شکست در کارنامه ایران ثبت شد اما به طور حتم در بازی برگشت شرایط تفاوت
دارد.
چهتفاوتی؟
تجربه نشان داده است همواره در لحظات آخر دست به کارهای بزرگ زدهایم ،ما وقتی به خط پایان نزدیک میشویم ابزاری به نام
غیرت و انگیزه داریم که ورق را به سمت ما بر میگرداند .میتوانم برایتان مثالهای زیادی در این باره بزنم ،مثل بازی با استرالیا
در مقدماتی جامجهانی ،۹۸مثل بازی با کرهجنوبی در مسیر جام جهانی برزیل و خیلی بازیهای دیگر که بازیکنان ایران با تمام
وجود بازی کردند تا موفق شویم.
به صعود ایران امیدوار هستید؟
همامیدوارهستموهمبااطمینانمیگویمازنظرنیرویانسانیدرآسیاازهمهباالترهستیم.بهامیدخداروزهایخوبفوتبالی
برای ایران در پیش است.

اسکوچیچ:

با بهترین عملکرد به ایران باز خواهیم گشت

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت  :تیم خوبی داریم .به همه قول
میدهمبازیهایخوبیانجاممیدهیم.مطمئنمشماازتلویزیونهمراه
ماهستیدوحمایتمیکنید.قولمیدهمبابهترینعملکردبازخواهیم
گشت.
دراگان اسکوچیچ درباره آخرین شرایط تیم ملی فوتبال ایران گفت:
روزهای خوبی گذراندیم .ایدهها و سیستمهای جدیدی را با بچهها
امتحان کردیم .خبر خوب این بود که مصدومیت جدی نداشتیم.
وی در خصوص شرایط تمرینی در جزیره کیش تاکید کرد :دست
اندرکاران این زمین تالش قابل ستایشی انجام داده بودند و مشکل
پروژکتور را هم حل کرده بودند .از آنها تشکر میکنم.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در خصوص اعالم لیست  ۲۳نفره یادآور
شد :مشکلی با اینکه تعداد بازیکنان را بیش از لیست ببریم نداریم ولی
ً
چون اوضاع غیر قابل پیش بینی است احتماال چند بازیکن بیشتر می بریم و بر اساس اتفاقاتی که رخ میدهد
لیست را اعالم میکنیم .بازیکن دیگری به این لیست اضافه نخواهد شد .کمااینکه برنامه ویزا برای چند بازیکن را
فراهم کردهایم تا اگر مشکلی پیش آمد آنها را اضافه کنیم .مطمئنم تیمی که داریم به قدری خوب هست که بتوانیم
نتیجهخوبیبگیریم.
اسکوچیچ در خصوص همراهی محمدرضا اخباری با تیم تراکتور در میانه اردوی تیم ملی و بازگشت دوباره اش
به جزیره کیش ،اظهار کرد :خیلیها سعی میکنند این موضوع را بزرگ و بغرنج جلوه بدهند .یکشنبه و دوشنبه
فیفادی نبود و ما نمیتوانستیم قانونی بازیکنان را بگیریم و در اختیار داشته باشیم.
وی درباره عدم برگزاری بازیهای تدارکاتی برای تیم ملی گفت :برخالف سایر تیمها باید چهار بازی (در مرحله
انتخابی جام جهانی در بحرین) انجام بدهیم .منطقی نبود در این آب و هوا یک بازی اضافهتر انجام بدهیم که
خستگی تجمعی ایجاد میکند .این یک تصمیم منطقی بود و ارتباطی به فدراسیون نداشت .نیازی نبود خودمان
فشار بیشتری روی خودمان ایجاد کنیم.
ً
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد :هر کاری از دستمان بر بیاید انجام میدهیم .قبال مشکالتی بوده
ولی تمرکزمان را حفظ کردیم .میدانیم آدمهای زیادی از ما پشتیبانی میکنند.
اسکوچیچ در پایان گفت :تیم خوبی داریم .به همه قول میدهم بازیهای خوبی انجام میدهیم .مطمئنم شما از
تلویزیونهمراهماهستیدوحمایتمیکنید.قولمیدهمبابهترینعملکردبازخواهیمگشت.

علیرضابیرانوند:

تردیدی برای صعود به جام جهانی نداریم
دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران گفت :تردیدی نداریم که به
جام جهانی صعود خواهیم کرد و به این موضوع ایمان داریم.
علیرضا بیرانوند دوشنبه شب گذشته در گفتوگو با شبکه
الکاس قطر در مورد وضعیت تیم ملی در بحرین و مسابقات
انتخابی جام جهانی اظهار داشت :بعد از حضور در بحرین
تست کرونا دادیم و قرنطینه هستیم تا جواب تست ها آماده
شود.
در ادامه مشروح گفتوگوی بیرانوند با این شبکه را
میخوانید:
علیرضا .در تلویزیون قسمتی از زندگی تو پخش میشود.
میخواهم بپرسم که چطور به این جایگاه رسیدی؟
ابتدا که این تصاویر را دیدم بغض کردم و برای من جالب بود
که این تصاویر را چگوظه به دست آوردید .در ایران قرار است
فیلمی از زندگی من ساخته شود که این فیلم می تواند برای
جوانانیکهرویاپردازیکنندالهامبخشباشد.آنهاهمخواهند
فهمیدکهمیتوانندبهآرزوهایشاندستپیداکنند.
آیا هنوز هدفی داری که به آن نرسیدی؟
من بارها به این موضوع اشاره کردم که در گذشته زندگی
سختی داشتم اما برای رسیدن به رویاهایم تالش کردم.
آرزوهای من سقف ندارد و تا جایی که امکانش باشد سعی می
کنم پیشرفت کنم و باعث خوشحالی مردم کشورم شوم.
بد نیست مروری بر جام جهانی داشته باشیم .اتفاق ویژهای
که برایت رخ داد مهار پنالتی رونالدو بود که تو را به شهرت
جهانیرساند.
پیش از جام جهانی هم به رکورد خیلی خوبی رسیدیم و در
 ۱۲بازی گل نخوردیم .این رکورد برای ما اهمیت زیادی داشت.
برای حضور در جام جهانی تالش زیادی کردیم اما بازی با
پرتغال برای ما اهمیت زیادی داشت .شما می گویید رونالدو

دومین بازیکن برتر دنیا بعد از مسی است اما این موضوع نظر
شما است .رونالدو ۵بار توپ طال دریافت کرده و یکی از بهترین
های تاریخ فوتبال است .من در آن صحنه تالش کردم برای
تیمم مقید باشیم و فقط به خوشحالی مردم کشورم فکر کردم.
شاید خیلی ها من را نمی شناختند و فکر می کردند که توپ
گل می شود اما خدا کمک کرد و توانستم آن پنالتی را مهار کنم
و فکر می کنم اتفاق بسیار مهمی برای من بود.
تو بارها در لیگ قهرمانان آسیا در قطر حاضر شدی.
مسابقاتجامجهانیراچطورمیبینید؟
خوشحالم که یک کشور آسیایی میزبان است و قطر توانست
این میزبانی را کسب کند .من مطمئن هستم که جام جهانی
به خوبی در این کشور برگزار خواهد شد .من بارها در قطر بازی
کردم و می دانم که این جام جهانی در ذهن مردم خواهد ماند.
شانس ایران برای صعود به این مسابقات را چقدر می بینید؟
متاسفانه در شرایط بسیار سختی قرار داریم و بحرین میزبان
اینچهارمسابقهشدهدرحالیکهدوستداشتیمایرانمیزبان
بازیهاباشد.اینتصمیمیاستکهگرفتهشدهدرحالیکهدر
لیگ قهرمانان آسیا هم هیچ میزبانی به تیمهای ایرانی ندادند.
همانطورکهگفتیدتیمسومگروههستیموالبتهیکبازیکمتر
داریم اما به مردم قول میدهیم جبران کنیم خصوصا با توجه
به اینکه در دو بازی امتیازات زیادی از دست دادیم .حریفان ما
تیمهای خوبی هستند که بازیهای دوستانه زیادی داشتند.
ما هم بازیکنان بسیار خوب و باکیفیتی داریم که بسیاری از آنها
در مسابقات اروپایی حضور داشتند و تیم ما کامال آماده است.
مردم هم به این تیم باور دارند که میتوانیم به عنوان تیم اول یا
دوم از این گروه صعود کنیم.
دربی معروف آسیا هم در این گروه بین ایران و عراق
برگزار می شود .تیمی که همبازی و دوست تو بشار در آن

حضور دارد .برای آنها چه پیامی داری؟
بشار یکی از دوستان نزدیک من است و سه سال کنار هم
زندگی کردیم و قهرمانی های زیادی را کسب کردیم .از طرفی
عراق همیشه رقیبی قدرتمند برای ما بوده است .تالش می
کنیم که در این دیدار با استفاده از موقعیت هایمان به برتری
برسیم.
به نظرت ایران هنوز میتواند از این گروه صعود کند و این

عملیاتبرایشماغیرممکننیست؟
تردیدی نداریم که میتوانیم به جام جهانی راه پیدا کنیم .تیم
ام بازیکنان شایسته ای دارد که باید آنها در جام جهانی حضور
پیدا کنند .قول می دهم یکی از تیمهای صعود کننده به جام
جهانی ما هستیم .ما در جام جهانی روسیه به عنوان دومین
تیم جواز حضور در مسابقات را پیدا کردیم و امسال هم به جام
جهانیخواهیمرسید.

سیاسی7

 شماره 5282ت وچهارم 
چهارشنبه -دوازدهم خردادماه  -1400سال بیس 

سخنگوی دولت :

مانع عمده ای بر سر مذاکرات احیای برجام نیست
مذاکرات وین به هیچ وجه تحت تاثیر انتخابات و نتایج آن نیست

سخنگوی دولت گفت :از یاد مردم نرفته که در همین چند سال پیش آوردن نام
برجام مثل بیان یک امر کفرآمیز تلقی میشد اما امروز خیلیها به دیدگاه دولت
نزدیک شدهاند و در مورد تعامل سازنده با جهان بدون اصل زورگوییها سخن
میگویند و از این بابت خوشحالیم.
علی ربیعی روز سهشنبه در ادامه نشست خبری و در پاسخ به این سوال که چه
موانعی برای پایان زودهنگام تحریمها وجود داشته است؟ گفت :مانع عمده ای بر
سر مذاکرات احیای برجام نیست و همانطور که پیشتر گفته شد ،تفاهمهای اصولی
درباره اقداماتی که طرفین برای بازگشت به نص صریح توافق برجام باید انجام دهند،
بدست آمده است.
وی ادامه داد :طبیعی است که بخاطر پیچیدگیهایی که در اثر تحریمهای متعدد
در دولت ترامپ ایجاد شد و اینکه اقدامات ترامپ بیپاسخ نبود و ما پیشرفتهای
هستهای خود را دنبال کردهایم ،این دو اتفاق باعث شده جزییات زیادی مورد بررسی
و بحث قرار بگیرد اما هیچ کدام از این موانع غیرقابل عبور نیستند و با اراده سیاسی در
پایتختها این اختالفهای جزئی هم به پایان خواهد رسید.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری ابراز امیدواری کرد که تا پیش از انتقال
تصدی دولت بتوانیم احیای کامل برجام را اعالم کنیم.
مصمم هستیم کشور را بدون تحریم تحویل دولت آینده بدهیم
وی اضافه کرد :مذاکرات وین به هیچ وجه تحت تاثیر انتخابات و نتایج آن نیست و بر
اساس روی ه مستقل و قانونی خود و در چارچوب سیاستهای کلی نظام و با هدایت
مقام معظم رهبری تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد  :همانطور که بارها گفته ایم ،دولت مصمم است
رسالت خود را انجام داده و کشور را بدون تحریمهای غیرقانونی تحویل دولت آینده
بدهد.
ربیعی درباره این اظهارات رییس جمهوری که دولت مقابل آنهایی که میخواهند
رفع تحریمها را به تأخیر بیندازند میایستد ،گفت :هیچ بنبستی در مذاکرات وین
وجود ندارد .مذاکرات به مرحلهای رسیده که باید در مورد تعداد معدودی از مسائل
کلیدی تصمیمگیری شود و این مسائل هم دقت و وسواس و زمان مورد نیاز خود را
میطلبد.
ویاضافهکرد:مانهاجازهمیدهیمکهگفتوگوهافرسایشیشودونهتعجیلیبرای
رسیدن به توافق داریم .مالک و سنجه ما حقوق ملت و تامین منافع عالی مردم و نظام
است .تیم گفتوگو کننده ما نیز در همین چارچوب حرکت کرده و دستورالعملهای
مرکز را طابق النعل بالنعل جلو برده است .اگر گفتوگوها نیاز به تصمیماتی در تهران
داشتهباشد،قطعااینتصمیماتدرپایتختگرفتهمیشود.
نظرات خیلیها درباره تعامل با جهان به دولت نزدیک شده است
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری اظهار کرد :انتخابات برکات زیادی
دارد .برخی از افراد که طی سالهای اخیر حتی حاضر نبودند که فشار تحریم را در
وضعیت اقتصادی کشور به رسمیت بشناسند؛ سالها با پذیرش ما برای کنوانسیون
های  FATFمخالفت میکردند و نوعی باج دادن تلقی می کردند و در برخی موارد
مانند سیاستهای دولت در دفاع از آزادیهای قانونی شهروندان در فضای مجازی
مخالفبودند،امروزپیشگامترازدولتدنبالرفعتحریمهاهستندوازاینبابتخیلی
خوشحالیم و از گشایش در فضای مجازی صحبت میکنند .البته ما از همین مواضع
در جهت دفاع از حقوق مردم ،استقبال میکنیم و آن را به فال نیک میگیریم.
ربیعی با بیان اینکه امروز خیلیها به دیدگاه دولت نزدیک شدهاند و در مورد تعامل
سازنده با جهان بدون اصل زورگوییها سخن میگویند ،گفت :از یاد مردم نرفته که در
همین چند سال پیش آوردن نام برجام مثل بیان یک امر کفرآمیز تلقی میشد و انگار
حرفکفرآمیزبیانمیکنید.
سخنگوی دولت با بیان اینکه امروز مصلحت ملت این است که حق ملت را از جامعه
جهانی بستانیم ،گفت :امروز همنوایی عمومی در کشور درباب تحریم به مثابه یک
جنگ تحمیلی ابزاری علیه شکل گرفته است .اما با یک موج القایی جدید نیز روبرو
شده ایم .عدهای با فرافکنی از عدم مشارکت احتمالی مردم در انتخابات ،میگویند
این بیمیلی ب ه خاطر عملکرد دولت در سالهای اخیر است.
وی اضافه کرد :دولت به دنبال آن است این اتفاق نیفتد اما عدهای با این اقدام
شروع کردند بگویند که تفکر دولت بر مشارکت گسترده و حداکثری تاثیر گذاشته
است این خیلی بی انصافی است اگر احتمالی میدهید نتیجه آن را گردن دولت
نیندازید .اگر استدالل شما درست باشد منطق و تجربه نشان میدهد هرگاه مردم به
آیندهامیدداشتهباشندبیشترمشارکتمیکنند.
ربیعی با تاکید بر لزوم امید بخشی به مردم گفت :برای افزایش سرمایه نظام و حضور
پرتوان در عرصههای خارجی باید مشارکت حداکثری داشته باشیم و توصیه دولت
به مردم شریف ایران حضور داشتن پای صندوقها و مشارکت با هر سلیقهای است.
سخنگوی دولت تصریح کرد :زمانی که دولت نجیبانه با سکوت فقط به دنبال
مشارکت حداکثری است این گونه بیانات نوعی نیش زدن به جامعه است .اگر مردم
به آینده امید داشته باشند و توانایی انجام آن را در نامزدها ببینند ،برای تغییر وضعیت
ً
موجوداتفاقامشارکتبیشتریهمخواهندداشت.
مناسبات ایران و ونزوئال علیه هیچ کشور ثالثی نیست
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری درباره سفر دو کشتی نیروی دریایی
ایران به ونزوئال گفت :امر غیرطبیعی در مناسبات دوستانه و مرسوم میان ایران و
ونزوئال وجود ندارد و جمهوری اسالمی ایران حق سلب ناپذیر خود میداند که با
همه ملتهای جهان و بر اساس قوانین و مقررات بینالمللی روابط دوستانه خود
را در همه ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و نظامی ادامه دهد و به منظور تقویت
همکاریهای دوجانبه و صلح بین المللی این روابط را پیگیری کند.

وی افزود :کشتیهای نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران همواره به منظور
اهداف صلح آمیز از جمله مبارزه با دزدان دریایی ،قاچاقچیان و حفاظت از محیط
زیست در منطقه و مناطق پیرامونی فعالیتهای مثبت و موفقی داشته است.
ربیعیتصریحکرد :مناسباتماباونزوئالعلیههیچ کشورثالثینیستودلیلیبرای
نگرانی از این روابط وجود ندارد.
سخنگوی دولت اضافه کرد :استفاده از واژه «تحریک آمیز» برای توصیف این
مناسبات ،یک انتخاب نادرست و بدبینانه در استفاده از کلمات است و نیات واقعی ما
رابرایبرخورداریازارتباطاتسازندهباهمهملتهایجهانازجملهونزوئالمنعکس
نمیکند.
وی ادامه داد :جمهوری اسالمی ایران در اوج شرارت ترامپ دست دوستی به
منطقه داد و دیدگاه ایران در مبارزه با تروریسم و صلح امنیت روشن است.
انتشار فایل صوتی ظریف توطئه ای علیه دولت و نظام بود
ربیعی با تشریح آخرین وضعیت پرونده فایل صوتی وزیر امور خارجه ،گفت :وزارت
اطالعات کارش را انجام داد و مدارک الزم را به آنها تحویل داده ایم .برای من رفتن به
آنجا سخت بود اما تسهیل بررسی را بیشتر آماده کرده ام.
وی افزود  :طبق اطالع رسانی از سوی قوه قضاییه در این ارتباط ،پروندهای در
دادسرای تهران تشکیل شده است .این پرونده را تیمهای تخصصی از ضابطان
وزارت اطالعات ،سازمان اطالعات سپاه و مرجع قضایی در یک تیم مشترک قضایی،
امنیتیواطالعاتیپیگیریمیکنند.
سخنگوی دولت گفت  :حتما به محض دستیابی به نتیجه ،اطالعرسانی خواهند
کرد .اجازه دهید دوستانی که مسئول شدهاند پیگیری را کامل و سپس اطالعرسانی
کنند.
ربیعی تصریح کرد  :آنچه مشخص است این است که انتشار این فایل توطئه ای
علیه دولت و نظام بود .معتقدم به این که مجموعه نظام را هدف قرار داده بودند و اگر
مطالب به موقع خود و با ویرایش منتشر میشد اتفاقی نمیافتاد و امیدوارم به زودی
این موضوع روشن شود.
جعل واقعیتها ،مردم را از کارآمدی نظام ناامید میکند
سخنگوی دولت در پاسخ به ایرنا که چرا نامزدهای انتخاباتی در تبلیغات خود به دو
موضوع تحریم و کرونا اشاره نمیکنند ،گفت :متاسفانه این رویه ای بوده که به رغم
تالش و خواهش دولت برای پرهیز از تحریف و نادیده گرفتن مسائل تحریم ،در سه
سال گذشته شاهد آن بودیم و تاثیر بسیار زیادی در جعل واقعیتها و ناامید کردن
مردم داشت و امروز آثار آن را در بی تفاوتی طیفی از مردم نسبت به کارآمدی نظام
میبینیم.
وی ادامه داد :فکر کردید دامنه نارضایتی مردم به دولت محدود می شود،اینطور
نیست مردم را از کل نظام ناامید می کنید .ما تنها کشور جهان بودیم که همزمان
با آوار شدن حجم بی سابقهای از تحریمهایی که یک ملت به خود دیده و در جنگ
سرد هم مشاهده نشد و شیوع کرونا که ضربات دیگری به اقتصاد کشورمان وارد کرد،
مواجهبودیم.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری گفت :بحرانهای همپوشان درآمد
کشور ما را به کمتر از یک دهم سال های پیش از تحریم و کرونا کاهش داد در حالیکه
هزینههای اداره کشور به بخاطر تورم و افزایش هزینههای زندگی و درمان ،به چندین
برابر رسید و مجبور شدیم حجم زیادی از نقدینگی را به سمت جبران خسارتها و
بنگاههاومشاغلببریم.
وی افزود :این بی انصافیها ظلم مضاعفی نه فقط به دولت بلکه به مردم هم بود و
مردم را از درک واقعیتها محروم و به امیدشان آسیب وارد کرد.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد :امروز هم گاهی میبینیم که برخی جریانهای
سیاسی و اظهارات مطرح شده در تبلیغات انتخاباتی ،با کلی گوییهای بی نتیجه
و فرافکنی ،همچنان دیواری کوتاه تر از دیوار دولت پیدا نمیکنند و به روند تحریف

واقعیت ها ادامه میدهند .دولت برخالف افراد و نهادهایی که منافع جناحی را بر
مصلحت ملی ترجیح داده اند ،در سالهای اخیر که زیر فشار حداکثری تحریمها
بودیم ،مصلحت عمومی را به منافع دولت که در گفتن واقعیتها بود ،ترجیح داد،
سکوت کرد و شلیک تیر از رو به رو توسط جنایتکارترین دولت معاصر آمریکا و پرتاب
خنجر از پشت سر را تحمل کرد.
ربیعی اضافه کرد :اما این را هم میدانیم که نه تنها تاریخ به خوبی و در آینده با افشا
شدن واقعیتهای مکتوم قضاوت خواهد کرد بلکه مردم ما در عصر ارتباطات جمعی
آگاهتر از آن هستند که فریب تحریف واقعیتها را بخورند و تسلیم شعارهای توخالی و
فرافکنیهاییناشیازضعفشوند.
ربیعی درعین حال گفت :دولت البته مانند هر دولت دیگری در جهان و ایران و همه
قوا ،کاستیها و ناکامیهایی داشت که قابل کتمان نیست اما این دولت افتخار می
کند که کشور را از یکی از سختترین گردنههای تاریخی که بعد از جنگ تحمیلی
بی سابقه بود ،به رغم تلخی و سختی تحمیل شده بر طبقات پایین جامعه نسبت به
آنچه که تحریم گران میخواستند بر سر مردم و ایران بیاورند ،در نهایت به سالمت و با
کمترینهزینهممکنعبورداد.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری افزود :امروز با اطمینان میگویم که
کشور از سرباالیی تحریمها و کرونا عبور کرده و به سراشیبی افتاده است .و امیدوارم
روزهای امید بخش آینده نه چندان دور را جامعه ببیند.
ربیعی با بیان اینکه دولت آینده فارغ از اینکه متعلق به کدام جریان سیاسی باشد،
میوه مدیریت استقامت مردم در سختیها و ممارست دولت را خواهد چید ،گفت:
پیش بینی میکنم در یک سال آینده با توجه به رفع تحریم ها و رفع کرونا حتی با
یک مدیریت متوسط شاهد کاهش نرخ ارز و کاهش نرخ تورم خواهیم بود؛ البته
اگر مدیریت منابع و هزینهها بهخوبی انجام نگیرد این دوره رونق ،ممکن است عمر
کوتاهی داشته باشد .البته یک دولت فقط با سرمایه اجتماعی باال میتواند جامعه را
در سراشیبی ها بهطور امن و کنترل شده به مقصد برساند.
سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد که در طول تبلیغات ،به جای حمله و نفی
تالشهای دولت ،برای مدیریت بستری که دولت مقدمات آن را تا حد مقدور با توجه
به محدودیتها و امکانات فراهم کرده ،برنامهها اعالم شود و نخبگان جامعه و مردم
بتوانند در فضایی آزادانه و رقابتی به نقد و بررسی این برنامه بپردازند و فرد اصلح برای
اداره قوه مجریه را انتخاب کنند.
دستیار ارتباطات اجتماعی دولت در پاسخ به سوالی درباره آخرین راه حل برای
پرداخت بدهی عراق به ایران گفت :در ماههای گذشته ،بسیار شنیدهایم نیازی به رفع
تحریم نداریم و با همسایگان مشکالت تبادالت ارزی را حل خواهیم کرد.
وی افزود :تحریمهای یکجانبه دولت آمریکا در سه سال گذشته آنقدر سنگین و بی
رحمانه به منظور نابودی اقتصاد ایران طراحی شده بود که حتی به دوستان نزدیک ما
در جهان هم اجازه نادیده گرفتن آن تحریم ها را نمیداد .حتی کشور دوست و برادر
عراق هم که نزدیکترین همسایه کشور ما بوده از فشار آمریکا مستثنی نبوده است.
عده ای نمیخواهند واقعیتهای روشن تر از روز را ببینند
ربیعی ادامه داد :عدهای عامدانه این واقعیتهای روشنتر از روز را نمی خواهند
ببینند و با درکی ساده و ناقص از سازوکارهای مالی بین المللی ،دولت را متهم به
کوتاهی در کار با همسایگان میکنند .البته خوشحالیم که برخی امروز به لطف
انتخابات از مواضع دیروز خود برگشتهاند و از ضرورت رفع تحریمها حرف می زنند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه برای تعمیق همکاری با همسایگان نیاز به تحریم
زدایی داریم ،گفت :مذاکرات خوبی تاکنون صورت گرفته و در این سفر عراقیها با
اجازهای که از اوفک داشتن شیوههای مختلفی برای دریافت مطالبات ایران به منظور
تامین دارو ،واکسن و کاالهای اساسی را انجام داده اند.
ربیعی افزود :در سفر معاون نخست وزیر عراق به تهران ،درباره روابط تجاری و تادیه
بدهیهای عراق به ایران و صادرات برق و گاز ایران به عراق و آمادگی ایران برای ادامه
صادرات ،بحث و توافق و اطمینان داده شد اگر عراق اقدامات موثری در راستای تادیه
بدهی خود انجام بدهد ،این روند ادامه مییابد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره چگونگی جبران خسارتهای ناشی از
قطع برق به مردم گفت :امسال ،سالی بسیار استثنائی از نظر مصرف برق است.
افزایش شدید و زودهنگام دمای هوا در کشور منجر به افزایش قابل توجه مصرف برق
شدهاست،خشکسالینیزمنجربهکمبودتولیدنیروگاههایبرقآبیگردیدهاستبه
همین دلیل شکافی بین تولید و مصرف ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد :در یکی دو روز ابتدای خرداد ماه ،خاموشیهایی را به دنبال
داشت که خوشبختانه با همکاری خوب مردم ،صنایع و کشاورزان ،محدودیتهای
ایجاد شده به حداقل میزان ممکن کاهش یافته است .در صورتی که این همکاریها
ادامه یابد .امیدواریم بتوان با حداقل خاموشی از تابستان سخت امسال عبور کرد.
ربیعی گفت :بر اساس اطالع جداول قطعی احتمالی برق برای اطالع مردم توسط
شرکتهای توزیع برق اطالع رسانی میشود ،امیدواریم که با رعایت صرفه جویی در
مصرف و اجرای راهکارهای سادهای که توصیه می شود محدودیتی اعمال نشود.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری افزود :در این هفته و هفته آتی ،به
دلیل گرمای قابل توجه هوا در کشور ،انجام اقدامات ساده کاهش مصرف از اهمیت
بیشتری برخوردار است .روشهای اطالعیابی از طریق وب سایت شرکتهای توزیع
و یا سامانه برق من و همچنین تلفن ۱۲۱می باشد.
سخنگوی دولت با بیان این که قطع برق به تنهایی منجر به آسیبدیدگی به
تجهیزات نمیشود گفت :مشترکین برق بیمه شدهاند و در صورت نیاز می توان در
سامانهمذکورگزارشکرد،موضوعبراساسقوانینبیمهموردبررسیکارشناسیقرار
گرفته و اقدام الزم بعمل می آید.

سخنگویشوراینگهبان:

تأثیر بررسی صالحیتها بر میزان مشارکت بسیار اندک است

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه تأثیر آرای شورای
نگهبان در بررسی صالحیتها بر میزان مشارکت بسیار
اندک است گفت :عوامل موثر بر میزان مشارکت بیشتر
شرایطاقتصادیومعیشتیاست.
عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی شورای نگهبان در
گفتگویی با شبکه تلویزیونی پرس.تی.وی در پاسخ به
سؤالی درباره بحث رد صالحیت نامزدهای انتخابات ریاست
جمهوری ،گفت :ما در حوزه انتخاب ریاست جمهوری

عبارت رد صالحیت نداریم ،بلکه شورای نگهبان صالحیت
ً
افراد واجد شرایط را احراز میکند؛ البته این نکته طبیعتا
به مفهوم این نیست که افرادی که صالحیت آنها احراز
نشده است ،شرایط نامناسبی دارند یا صالحیتی برای
مسئولیتهایدیگرندارند.
وی افزود :اصل  ۱۱۵قانون اساسی شرایطی را مانند
ایرانی االصل بودن ،رجل سیاسی -مذهبی ،مدیر ،مدبر
و… برای نامزد انتخابات ریاست جمهوری ذکر کرده است؛
اعضای شورای نگهبان هم این شرایط را با مستندات پرونده
ً
انطباق میدهند و نهایتا با انجام رأیگیری مخفی نفر یا
نفرات واجد شرایط را اعالم میکنند .اما قانونگذار درباره
بقیه افراد که شرایط کافی برای نامزدی انتخابات را ندارند،
سکوت کرده و حکم دیگری را اعالم نکرده است که بخواهیم
نسبت به آنها واژه رد صالحیت را به کار گیریم.
کدخدایی گفت :قانون اساسی درباره انتخابات مجلس
ً
صراحتا اعالم کرده که شورای نگهبان باید دالیل رد
صالحیت را به صورت محرمانه به داوطلبان اعالم کنیم
که این کار انجام میشود .اما در حوزه انتخابات ریاست
ً
جمهوری ما مبنای رد صالحیت نداریم ،مثال فردی برای
استخدام در یک شرکتی باید مدرک کارشناسی ارشد ارائه
کند .او باید مدرک خود را ارائه کند اگر مدرکی ارائه نکرد به
مفهوم این نیست که او نمیتواند در شرکت دیگری به کار
گرفته شود .در حوزه انتخابات ریاستجمهوری هم شرایط
همینطوراست.
وی افزود :در اصل  ۱۱۵قانون اساسی به رجل سیاسی،
مذهبی ،مدیر ،مدبر و … به عنوان شرایط داوطلبان ریاست
جمهوری اشاره کرده است .افراد باید در این باره دالیل مثبته
خود را ارائه کنند تا شورای نگهبان آنها را با شرایط اصل
 ۱۱۵قانون اساسی انطباق دهد و نظر خود را اعالم کند.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد :چون ما رد

صالحیت نداریم ،قانونگذار هم هیچ مرحلهای را برای
ً
اعتراضدراینبخشدرنظرنگرفتهاست.طبیعتااعتراضی
هم وجود ندارد .بررسی مجدد هم به هیچ وجه وجود ندارد.
به گفته کدخدایی طبق اصل صریح قانون اساسی رهبر
انقالب بر اساس اختیارات خود هر وقت الزم دانستند
میتوانند از آن در بحث بررسی صالحیتها استفاده
کنند .اگر الزم شد آشکارا استفاده میشود و ما هم تبعیت
میکنیم .اما االن هیچ اطالعی در این باره ندارم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره پروسه رسیدگی
به صالحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفت:
پرونده نامزدهای انتخاباتی توسط کارشناسان تهیه شده
و به شورای نگهبان ارائه میشود .در شورای نگهبان این
پرونده مطالعه شده و تمامی جزئیات بیان میشود .اگر
افراد سئوالی داشته باشند از کارشناسان یا مراجعی که
ً
گزارش دادند ،میپرسند .بعضا اگر الزم باشد ،مانند این
دوره از انتخابات ،نامزدها را دعوت کرده و از آنها سئواالتی
میشود.
ً
وی افزود :نهایتا شورای نگهبان به صورت کتبی و البته
مخفی نسبت به افراد رأی میدهند .شاید در بادی امر
احساس شود که فرد رأی داشته باشد ،ولی وقتی رأی
مخفی گرفته میشود ،مشخص شده که رأی ندارد .باید ۷
رأی از  ۱۲رأی را کسب کند .اگر آرا  ۶به  ۶باشد به این مفهوم
است که رأی کافی را ندارد .در این دوره برخی از افراد  ۸یا ۹
یا  ۱۱رأی داشتهاند.
عواملموثربرمیزانمشارکتبیشترشرایط
اقتصادیومعیشتیاست
سخنگویشوراینگهبانبابیاناینکهبرایتأییدصالحیت
افراد ،فشاری به مفهوم اصلی آن بر شورای نگهبان صورت
نمیگیرد ،افزود :البته شاید در فضای مجازی اعتراض و
انتقادی صورت گیرد و افرادی ممکن است که نظرات خود را

بیان کنند ،ولی شورای نگهبان با توجه به مالکهای قانونی
ومستنداتپروندهدربارهافرادتصمیمگیریمیکند.
وی خاطرنشان کرد :اینکه فردی عضو شورای نگهبان
است و یکی از بستگان او داوطلب انتخابات شده ،به نوعی
استقالل شورای نگهبان را هم نشان میدهد؛ چرا که رأی
شورای نگهبان به خاطر وجود او تغییری نمیکند که این
موضوع نشان از استقالل شورای نگهبان دارد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه تنها رهبر انقالب
میتواند از اختیارات اصل  ۵۷قانون اساسی استفاده کند،
افزود :ورود رهبر انقالب به پرونده صالحیت افراد رویه
خاصی هم ندارد .ممکن است فردی نامه بنویسد ،ممکن
است که کارشناسان نظر دهند و ممکن است که خود ایشان
نظریداشتهباشند.
کدخدایی با ابراز امیدواری نسبت به مشارکت
حداکثری مردم در روز  ۲۸خرداد ماه گفت :البته براساس
نظرسنجیهایی که مؤسسات دولتی داشتهاند تأثیر آرای
شورای نگهبان در بررسی صالحیتها بر میزان مشارکت
بسیار اندک است .عوامل موثر بر میزان مشارکت بیشتر
شرایط اقتصادی و معیشتی است یا اینکه بحثهای
سیاسیواجتماعیباشد.
شخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد :شورای نگهبان باید
براساس قانون اساسی موظف است که شرایط افراد را احراز
کند.اگرفردیشرایطراندارد،مقصرشوراینگهباننیست.
شورای نگهبان باید براساس معیارهای قانونی نظر خود را
اعالم کند و اعالم نظر شورای نگهبان هم معتبر است .البته
میزان تاثیرگذاری نظر شورای نگهبان بسیار اندک خواهد
بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد :مشارکت گسترده مردم
مطلوب نظر همه مسئوالن و ارگانها است و رهبر انقالب هم
در این باره تأکید کردهاند.

واکاوی بیانات و تذکرات رهبری؛

نامزدهایانتخاباتایناولویتهارا
فراموشنکنند

در کنار مردم عادی ،احزاب و گروهها ،طرفداران کاندیداها و ناظران و
مجریان انتخابات  ،۱۴۰۰مخاطب اصلی بخشهای مهمی از سخنان
پنجشنبهگذشتهرهبرمعظمانقالب،نامزدهاستکهبارفتاروگفتارسنجیده
و مناسب خود ،نقش مهمی در باشکوهتر شدن این رقابتها برعهده دارند.
سخنان رهبر معظم انقالب در دیدار تصویری پنجشنبه گذشته ( ۶خرداد
ماه) با نمایندگان مجلس شورای اسالمی حاوی نکات مهم درباره مجلس
و انتخابات بود .ایشان در بخشی از سخنان خود محورهای مهمی را ترسیم
کردند که الزم است با توجه به در پیش بودن مناظرههای نامزدها و گرم شدن
نسبی تنور انتخابات و تبلیغات ،بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
در این نوشتار ضمن اشاره به نکات اصلی تذکرات رهبری ،مواردی را برای
توجهبیشترنامزدهاوستادهایانتخاباتیآنهابرمیشماریم:
آثارمهمنتیجهانتخابات
رهبر معظم انقالب درباره پیامدهای نتیجه انتخابات فرمودند ،اثرات آن
«سالها بر زندگی مردم و کشور سایهافکن خواهد بود و امیدواریم انتخابات
 ۲۸خرداد بر خالف خواسته دشمنان مایه آبرو ،عزت و سربلندی ایران
بشود».
مرور تاریخ انتخابات کشور از سال  ۱۳۶۰تا کنون نشان میدهد ،همه
رئیسان جمهوری گذشته ،دو دوره ۴ساله زمام امور اجرایی کشور را در دست
میگیرند؛ بنابراین انتخاب مناسب میتواند احتماال برای دو دوره یعنی ۸
سال سرنوشت کشور را متاثر سازد و این همان نکتهای است که درباره انتخاب
صحیح اهمیت دارد .درواقع با توجه به سنت  ۴۰سال گذشته ،چنانچه
رئیسجمهوری برآمده از انتخابات سیزدهم و چهاردهم نیز ،یک فرد واحد
باشد ،از امسال تا  ۸سال بعد ،روند اجرایی و مدیریتی مربوط به قوه مجریه
تحت تاثیر انتخاب  ۲۸خرداد امسال خواهد بود؛ حتی اگر رئیسجمهوری
بعدی یک دورهای باشد نیز درچهار سال مهم پیشرو ،روندها و مدیریتهای
کشور متاثر از نتیجه انتخاب مردم خواهد بود.
برنامهمحورینامزدها
محور بعدی سخنان رهبری ،درباره برنامههای انتخاباتی نامزدها بود که
فرمودند« :بیان راهحلهای عینی و واقعی درباره مشکالت اقتصادی و
معیشتی مردم در برنامههای انتخاباتی نامزدها» عامل اصلی در افزایش
انگیزهمشارکتدرانتخاباتخواهدبود.
با توجه به شرایط خاصی که در انتخابات این دوره به واسطه ویروس
کرونا و برخی معضالت به چشم میخورد ،داشتن برنامه و ارائه راهکارهای
غیرتخیلیوعملیاتی،نهتنهابرانتخابدرستمردماثرگذاراست،بلکهعامل
مهمی در باالبردن میزان مشارکت و انگیزه صاحبان حق رای خواهد داشت؛
برنامهای که نه شعاری و عوامگرایانه باشد نه غیرواقعی و ناممکن.
نامزدها و تیم مشاوران آنها ،بهترین تبلیغ را باید در تدوین و ارائه برنامهها
و سیاستهای اصلی اجرایی خود قرار داده و ضمن رعایت موازین علمی
و عملی ،تالش کنند بهجای کلیگوییهای بیثمر ،برخی از مهمترین
جزئیات هدفگذاریها و راهکارهای خود را به جامعه عرضه کنند.
تمرکزبراولویتهایاصلیکشور
نکته مهم دیگر در سخنان رهبری ،تاکید بر تمرکز نامزدها بر موضوعهایی
همچون «بیکاری جوانان ،معیشت طبقات ضعیف و مافیای واردات» بود که
حائزاهمیتاست.
بدیهی است که بسیاری از حوزههای مختلف داخلی و خارجی اعم از
فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و حتی ورزشی در شمار مشکالت
پیش روی دولت آینده است؛ اما آنچه اهمیت دارد اولویتهاست .کرونا
و تحریم باعث شده است اقشار بزرگی از مردم دچار مضیقههای مالی و
معیشتی شوند که نخستین وظیفه دولت آینده ،رفع آنها با سیاستهای
کارشناسی و علمی است .چنانچه رهبر معظم انقالب هم اشاره کردند
«نامزدها باید برنامهها و راهحلهای خود برای حل مشکالت اقتصادی را به
مردم ارائه و آنها را قانع کنند که توانایی حل مشکالت اقتصادی را دارند».
مراقبتهایالزمدرمناظرهها
نکتهمهمدیگریکهرهبریتاکیدداشتند،رعایتموازیناخالقیوقانونی
نامزدها در صحنه مناظرههاست؛ ایشان نامزدها را از تبدیل کردن انتخابات
به «صحنه جنگ قدرت و برخوردهای اهانتآمیز» مشابه آنچه در آمریکا و
بعضی کشورهای اروپایی معمول و مایه آبروریزی آنهاست ،بر حذر داشتند
و گفتند «در گذشته نیز هرگاه در مناظرهها و برنامههای انتخاباتی از اینگونه
روشهای تخریبی ،تهمتزنی و ترساندن مردم از رقیب استفاده شد ،کشور
ضرر کرد».
باید توجه داشت که صحنه مناظرهها ،مهمترین و شاخصترین بخش از
رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری در کشور است که نگاههای بسیاری را
در داخل و خارج از کشور جلب میکند .آنچه از تجربه مناظرههای دورههای
گذشته بهدست آمده ،الزم است برای این دوره در باالترین سطح رعایت شود؛
رعایت اخالق اسالمی و دوری از تخریبهای واکنشی یکی از مهمترین
شروط یک مناظره سودمند و تاثیرگذار است.
در شرایط خاص این دوره که رعایت شیوهنامههای بهداشتی ،امکان
تجمعهای حضوری و جلسههای سخنرانی را منتفی کرده ،استفاده درست
از فرصت مناظرهها ،بهترین ابزار برای شناساندن تفاوتها و طرز فکرهای
خاص نامزدهاست؛ همین موضوع اهمیت رفتار و گفتار مناسب و مبتنی بر
ادب و انصاف را مضاعف میکند.
یکی از نکات مهم در این رابطه ،تمرکز بر داشتهها و برنامههای خود به
جای هدف قرار دادن رقیب است؛ چنانچه هر نامزدی با تاکید بر معرفی
برنامههای مدون خود ،سعی در آشکارسازی تفاوتها و نگرشهای خاص
خود و همکارانش داشته باشد ،بهترین نتیجه ممکن در انتخاب درست مردم
حاصل شده و جامعه از زشتی برخی مناظرهها به شیوه غربیها دور میماند.
هنوز فراموش نکردهایم که برخی تجربههای ناخوشایند گذشته در
مناظرههای دو نفره ریاست جمهوری چه هزینه گزافی برای کشور آفرید و چه
زیانهایی بر سرمایه اجتماعی وارد آورد .در کنار رعایت حداکثری نامزدها یا
نماینده آنها در مناظرهها ،برگزارکنندگان نیز الزم است پیش و در زمان اجرای
مناظره ،تمهیدات الزم را اندیشیده و مانع تکرار اتفاقات ناخوشایند گذشته
شوند .رعایت سرفصلهای یاشده از سوی کاندیداها و ستادهای انتخاباتی
آنها بویژه در فضای مجازی ،نوید بخش انتخاباتی آبرومند و مفید خواهد بود
و به تعبیر رهبری «در چنین صورتی ،کشور به معنی واقعی کلمه سعادتمند
خواهدشد»؛انشاءالله.
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 چطورقیمت خودرو را باال کشید!
سرپرست سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم مطرح کرد:

آسیب جدی به چراغهای راهنمایی
تقاطعهاباقطعیهایمکرربرق

سرپرستسازمانحملونقلوترافیکشهرداریقمگفت:قطعیهایبرق
درروزهایگذشتهباعثخارجشدنبسیاریازچراغهایراهنماییتقاطعها
از مدار و سوختگی برخی از آنها شده است.
قاسم طالبی با اشاره به آسیبدیدگی چراغهای راهنمایی و رانندگی
تقاطعها در سطح شهر بهواسطه قطعی برق ،از اصالح ،تعمیر و تعویض این
چراغها در کوتاهترین زمان ممکن خبر داد.
سرپرست سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم ابراز کرد :با توجه به
حجم گسترده خاموشیها ،بسیاری از چراغهای ترافیکی و راهنمایی از مدار
خارج و برخی از آنها دچار آسیب و سوختگی شدند که با حضور عوامل فنی
و اجرایی و همچنین بهکارگیری حداکثر توان عملیاتی سازمان ،تالش کردیم
در حداقل زمان ممکن نسبت به رفع آسیبدیدگیها و برگشت چراغها به
مداراقدامنماییم.
طالبی در خصوص پیشبینی منبع تغذیه بدون وقفه (یو پی اس) برای
تقاطعها افزود :این موضوع در مجموعه مصوبات شورای عالی هماهنگی
ترافیک شهرهای کشور بهعنوان یک نهاد باالدستی که بر اساس مصوبه
مجلس شورای اسالمی مسئول اتخاذ تصمیمات راهبردی در خصوص
تمامی امور مربوط به حملونقل درونشهری کشور است توصیهشده ولی بر
عهده شهرداری گذاشته نشده است.
وی ادامه داد :در سالهای گذشته اقدامات کارشناسی و شناسایی
تقاطعهای پرتردد سطح شهر قم انجامشده ولی به دالیلی از جمله عدم
پرداخت سهم شهرداری از جرائم و تخلفات رانندگی توسط دولت ،امکان
اجرای آن نبوده و بهمحض دریافت مطالبات مذکور ،شهرداری میتواند
نسبت به تجهیز و نصب منابع تغذیه بدون وقفه اقدام نماید.
سرپرست سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم همکاری و هماهنگی
سایرنهادهاوارگانهادرمواقعقطعیبرقرادرجهتروانسازیوایمنسازی
تردد شهری به خصوص در تقاطعها را دارای اهمیت مضاعف عنوان کرد و
گفت :با همکاری و همدلی سایر نهادهای مرتبط با حوزه حملونقل شهری
و همچنین شرکت توزیع نیروی برق استان میتوانیم با کاهش آسیبهای
قطعی برق ،خدمات بهتر و ایمنتری را به شهروندان ارائه نماییم.
معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم خواستارشد

لزوم برگزاری جلسه ویژه در خصوص
تفریغ  درشورای شهر

معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم گفت :درخواست
شهرداری از شورای اسالمی شهر این بوده که جلسه ویژه در خصوص تفریغ
بودجه را برای تعیین تکلیف یکماهه و هم در خصوص متمم بودجه برگزار و
در این زمینه مذاکره الزم نیز انجام شود.
محسن رنجبر در یکصد و نود و چهارمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر
قم اظهار داشت :امروز برای پیشبرد اهدافی خدمت به مردم نیازمند استفاده
ازظرفیتهایبودجهایهستیم.
معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با بیان اینکه در پیشنهاد
بودجه  ۱۴۰۰عددی که اعالم کردیم سه هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان بود و در
پی آن نیز درآمدهای تأمینکننده آن را از جمله فروش بالغبر هزار میلیارد
تومان اموال ،وام و ردیفهای درآمدها ارائه دادیم افزود :در فرآیند رسیدگی به
این بودجه ،کاهش نهایی اعداد را مواجه بودیم.
رنجبرتصریحکرد:همانطورکهتمامجلساتبررسیبودجه،پیگیراصالح
بودجه سال  ۱۴۰۰بودیم ،در حال حاضر نیز برای اینکه طرحهای مختلف
شهری روی زمین نماند ،باید این مهم دنبال شود.
وی ادامه داد :در حال حاضر تعداد زیادی از طرحها در حال پایان یافتن
و ردیف بودجهای ندارند که باید برای این موضوع تدبیر و با اختصاص
بودجه تکمیل و تقدیم شهروندان شود .معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی
شهرداری قم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تفریغ بودجه
سال گذشته را زودتر از زمان مقرر تحویل دادیم ،اذعان کرد :انتظار این است
که هرچه سریعتر طبق موارد قانونی در آن فاصله زمانی یک ماه پایان یابد
و بتوانیم تفریغ بودجه  ۹۹را در شورا نهایی کنیم .رنجبر با اشاره به اینکه به
جز اصالحیههایی که در حال آمدن به شورای اسالمی شهر است ،پیشبینی
اصالح بودجه و بهنوعی متمم بودجه سال  ۱۴۰۰را داریم ،اضافه کرد:
درخواست ما از شورای اسالمی شهر این بوده که جلسه ویژه در خصوص
تفریغ بودجه را برای تعیین تکلیف یکماهه و هم در خصوص متمم بودجه
برگزار و در این زمینه مذاکره الزم نیز انجام شود.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم خبرداد:

تبلیغات انتخاباتی بر روی ۱۳۰۰سازه
تبلیغاتشهری

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم از تشکیل کمیته تبلیغات
شهرداری برای انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسالمی شهر خبر داد.
مهدی کالنترزاده با بیان اینکه از موضوعات دارای اولویت کمیته تبلیغات
شهرداری قم بسترسازی برای حضور حداکثری مردم پای صندوقهای
رأی است ،اظهار داشت :این کمیته متشکل از اداره کل ارتباطات و امور
بینالملل ،سازمان فرهنگی ،سازمان زیباسازی و مجموعه خدمات شهری
فعالیت خود را آغاز کرده است و تالش خواهد نمود تا بستر الزم برای اکران
محتوای تبلیغاتی جهت تشویق شهروندان به حضور پرشور در انتخابات
پیشرو را اجرا نماید.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم افزود :در این راستا ۷۷۰
سازه تبلیغاتی برای اکران طرحهای گرافیکی با مضامین کالم شهدا ،بزرگان،
امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقالب در مورد انتخابات با هدف حضور
حداکثری و بصیرت افزایی مردم در انتخابات و همچنین اطالعرسانی
برنامههای احزاب و تشکلها در نقاط مختلف پرتردد شهر قم پیشبینیشده
ً
است .کالنترزاده تصریح کرد :همچنین  ۵۳۰سازه نیز صرفا برای تبلیغات
انتخاباتینامزدهاوگروههایسیاسیدرسطحشهرشاملتابلوهایاعالنات
و قابهای اطالعرسانی دیواری و سازههای سیار از سوی سازمان زیباسازی
و کمیته تبلیغات انتخابات شهر مقدس قم بهمنظور تبلیغات نامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری ،میاندورهای مجلس خبرگان رهبری و شورای
اسالمیشهرقمپیشبینیشدهاست.
رئیس اداره سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم:

فعالیتسینماهایقم
با یک چهارم ظرفیت

رئیس اداره سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم با اشاره
به اینکه اکنون دو فیلم در سینماهای قم در حال اکران است ،اظهار کرد:
سینماهای استان با یک سوم ظرفیت و رعایت تمام پروتکل های بهداشتی
مجوز فعالیت در وضعیت نارنجی دارند .محمد کاظم رضوانی با اشاره به
وضعیت نارنجی استان قم و بازگشایی سینماها بیان کرد :به دلیل اطالع
رسانی ضعیف در این مورد ،مردم از بازگشایی سینماها بی خبرهستند .وی با
اشارهبهاینکهاکنوندوفیلمدرسینماهایقمدرحالاکراناست،اظهارکرد:
سینماهای استان با یک سوم ظرفیت و رعایت تمام پروتکل های بهداشتی
مجوز فعالیت در وضعیت نارنجی دارند .رئیس اداره سینمایی ادارهکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص وضعیت سینماهای استان عنوان کرد:
اکنون از میان 5سینمای استان تنها دو سینما آیه و ونوس فعال هستند و سایر
سینماهامشغولبهبازسازیهستند.

همزمان با تغییرات قیمتی در نرخ ارز بازار خودرو هم با تکان های
قیمتی در انواع خودروهای داخلی و خارجی روبه رو شده است وشاهد
افزایشقیمتهاهستیم

تکذیبسخنمنتسببهآیتاللهعلویگرگانیپیرامونانتخابات
دفتر آیت الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی از مراجع تقلید جمله منتسب به این مرجع تقلید با موضوع «اگر
مردی مانع رأی دادن همسرش شود »...را تکذیب کرد .دفتر این مرجع تقلید روز سه شنبه با صدور اطالعیه ای
تاکید کرد :با توجه به انتشار خبری جعلی با موضوع «اگر مردی مانع رأی دادن همسرش شود »...که در شبکههای
اجتماعی در حال انتشار است ،به اطالع می رساند متن منتشر شده ،کذب و فاقد اعتبار است.این اطالعیه تاکید
کرده است :اگر چه حضور آحاد ملت در پای صندوق رأی و انتخاب فرد اصلح مورد تأکید مرجع معظم و سایر
مراجع عظام تقلید بوده است اما ،بیان اینگونه جمالت و عبارات ،دروغ و غیر واقعی است.در ادامه این اطالعیه
آمده است :عموم مؤمنین و متدینین و آحاد ملت بزرگ درخواست می شود سخنان و بیانات مراجع تقلید را از
کانال های مطمئن و صادق دریافت کنند.در ساعت های گذشته عکس نوشته ای در شبکه های اجتماعی در
حال انتشار است که در آن جمله ای منتسب به آیت الله علوی گرگانی ذکر شده مبنی بر اینکه « اگر شوهری مانع
رفتن همسرش پای صندوق رای شود ،جهنم رفتن آن مرد قطعی است» که انتساب چنین جمله ای به این مرجع
تقلیدتکذیبشد.

طرح:مهدیعزیزی

نماینده ولی فقیه در استان قم

انتخابات باید گرهگشای مشکالت مردم باشد

نماینده ولی فقیه در استان قم با اشاره به اهمیت ویژه دهه کرامت امسال به
علت همزمانی با انتخابات گفت :شخص منتخب باید خدمت کریمانه به مردم را
سرلوحه کار خود قرار دهد و این جز با شرکت حداکثری در انتخابات و انتخاب فرد
اصلحممکننیست.
آیت الله سید محمد سعیدی در وبینار ستاد هماهنگی دهه کرامت با بیان اینکه
امسال دهه کرامت با چند مناسبت گره خورده است ،اظهار کرد :امسال مناسبت
هایی از قبیل سالگرد رحلت امام خمینی(ره) ،قیام  ۱۵خرداد ،شهادت امام
صادق علیه السالم و مسأله مهم انتخابات در دهه کرامت و آستانه آن قرار گرفته
است که دهه کرامت امسال را ویژه کرده است.
وی سالگرد انتصاب مقام معظم رهبری در جایگاه والیت فقیه بعد از رحلت امام
خمینی(ره) را مناسبت بزرگی دانست و گفت :بیش از سه دهه است که ایشان
به بهترین وجه کشور و منطقه را زیرنظر مدیریت خود قرار داد ه و نظریه پردازان و
سیاست مداران نسبت به هشدارها و پیشگویی های مقام معظم رهبری حساب
ویژهایبازمیکنند.
دههکرامت؛فرصتیبرایکمکمؤمنانه
تولیت آستان مقدس بانوی کرامت با اشاره به انتخاب شعار «خدمت کریمانه،
گره گشایی به رسم اهل بیت(ع)» برای دهه کرامت امسال گفت :اهل بیت(ع)
در همه عمر با برکت خود گرهگشای شیعیان و غیر شیعیان بودهاند و فرمان
امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر برای رعایت حقوق انسانها به خاطر انسان
بودنشان نشان دهنده اهتمام اهل بیت(ع) به گرهگشایی از مردم بدون هیچ
قید و شرطی است .وی با بیان اینکه اهل بیت(ع) در امور خرد و کالن گره گشا
بودهاند ،افزود :تعیین امیرالمؤمنین(ع) به عنوان رهبر جامعه توسط خداوند برای
گره گشایی از زندگی جامعه بود تا با حکمرانی عادالنه مشکالت مردم کمتر شود.
سعیدی ادامه داد :امسال هم انتخابات باید گرهگشای مشکالت مردم باشد و

شخص منتخب باید خدمت کریمانه به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهد و این جز
با شرکت حداکثری در انتخابات و انتخاب فرد اصلح ممکن نیست.
پرهیز از سیاسی کاری در فعالیتهای مردمی
وی افزود :در دهه کرامت باید برای رضای خداوند مواسات و کمک های مؤمنانه
نسبت به اقشار محروم و کم برخوردار افزایش داشته باشد و باید کمک های جاری
خود را با نام اهل بیت مزین کنیم تا مردم علقه و معرفت نسبت به اهل بیت (ع) پیدا
کنند و بدانند که هرجا پرچمی با نام اهل بیت(ع) برافراشته میشود گرهگشایی
هم وجود خواهد داشت .نماینده ولی فقیه در استان قم با توصیه به پرهیز از
سیاسی کاری در فعالیتهای مردمی بر لزوم مردمی شدن کمکهای مؤمنانه
در دهه کرامت تأکید کرد و گفت :دهه کرامت را باید با خدمت رسانی به مردم
به روشهایی مانند تهیه جهیزیه ،اطعام مردم و رسیدگی به محرومان با نام اهل
بیت(ع)گرهبزنیم.

اجرایی شدن 90درصد مصوبات ستاد تسهیل تولید
جشن تولد  30سالگی یکی از واحدهای تولیدی
استان خاطرنشان کرد :خوشبختانه تمامی
مدیران ،کارآفرینان و کارکنان این واحد تولیدی
با حس مسؤولیت پذیری و در راستای روز اهدای
عضو و اهدای زندگی ،در این امر خیر مشارکت
کردند و حرکت فرهنگی خوبی را رقم زدند.
استاندار قم در ادامه و درباره مشکالت واحدهای
بازدید شده امروز در شهرک شکوهیه قم بیان کرد:
برخی از این واحدها مشکل مالیاتی دارند که بر
اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
استان مورد حمایت قرار می گیرند و البته برخی
دیگر از واحدها هم با مشکالتی در امر واردات و
تأمین مواد اولیه رو به رو بودند که قرار شد پیگیری
شود.

وی اضافه کرد :برخی واحدهای صادارات محور
هم موانعی در امر صادرات خود دارند که این
موانع در همین بازدیدهای میدانی شناسایی و فی
المجلس برای رفع آن ها تصمیم گیری می شود.
استاندار قم همچنین درباره پیگیری اجرایی
شدن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
استان نیز اذعان کرد :عالوه بر دبیرخانه این ستاد،
یک کارگروه ویژه در دفتر استانداری تشکیل شده
است تا نسبت به رصد محسوس و غیرمحسوس
واحدهایتولیدیوپیگیریاجراییشدنمصوبات
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اقدام کند.
وی ادامه داد :بررسی ها نشان می دهد تاکنون
بیش از  ۹۰درصد مصوبات ستاد تسهیل و رفع
موانع تولید در استان اجرایی شده است.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم

 70درصد  مرغ مورد نیازاستان درقم تأمین میشود

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم بابیان اینکه بازار مرغ تا
چند روز آینده آرام میگیرد گفت  :بازار مرغ هر چند در این روزها دارای نوساناتی
است و موضوع تولید ،عرضه و تقاضا شرایط را تعیین میکند و ب ه طور معمول در همه
محصوالتبانوساناتیروبهروهستیم.
هادی مؤمنی نسب با بیان اینکه شرایط فعلی نسبت به شرایط سال قبل بسیار
پایدارتر است افزود :با اتخاذ تصمیماتی ،قرارگاهی تشکیل شد و این امر ،بازار مرغ را
پایدار کرد در حال حاضر نیز مرغی که وارد بازار میشود ،حاصل جوجهریزی در ایام
پایانی فروردینماه است که در آن ایام مرغداریها در تأمین جوجه ،لجستیک و حمل
و نقل با چالشهایی روبهرو بودند.
ن وجود اجازه ندادیم نوسانات خود را نشان دهد و با
مؤمنی نسب بیان کرد :با ای 
هماهنگی در سطح ملی با تأمین از اردبیل و برخی از استانها ،بازار مرغ مدیریت
شد ،قم در تولید تخممرغ صاحب رتبه است اما در مرغ  70درصد نیاز استان تأمین
ً
میشود و  30تا  40تن نیاز به خرید از استانهای دیگر داریم و اخیرا نیز  35تن از
استان زنجان خریداری شد.
وی در مورد تأمین نهاده در روند تولید عنوان کرد :سال 99بهویژه شش ماه نخست

سال در تأمین نهاده دچار مشکالت بسیار جدی بودیم و از شش ماه دوم ،توزیع
نهاده از طریق سامانه مدیریت شد و بهصورت اتوماتیک انجام میشود و ممکن است
ش یافته است و
نهادهها با تأخیر وارد شود اما ب ه طور کلی مشکالت ب ه مراتب کاه 
شرکتها در مورد زمان تحویل و یا کیفیت نهاده مورد ارزیابی قرار میگیرند.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی قم تصریح کرد :نظارت خوبی در مورد
استفاده مرغداران از نهاده وجود دارد و کمتر پیش میآید مرغداران اقدام به فروش
نهاده کنند ،همچنین تمام فرآیند جوجهریزی و تأمین نهاده تا تحویل به کشتارگاه
رصد میشود .وی خاطرنشان کرد :در این زمینه کارشناسانی در کشتارگاه مستقر
هستند و قطعات شمارش میشود و قبل از آن نیز بازدید میدانی از مرغداریها
صورت میگیرد ،همچنین کارشناسان و مسئوالن فنی واحدهای دامپزشکی در
واحدها مستقر هستند و بحث تولید مرغ بهصورت چرخه هوشمند در آمده است.
مؤمنینسبدرمورددیگرسازوکارهایاجراییدررصدبازارمرغگفت:کشتارگاهها
به سیستم جامع تجارت متصل شدهاند و اطالعات ورودی مرغ ثبت میشود ،ب ه طور
کلی در قم همکاری خوبی میان مرغداران و کشتارگاهها وجود دارد و تولیدکنندگان
در شرایط سخت به تولید پرداختند و بهترین عملکرد را در سطح کشور داشتهایم.

مدیرگروه سالمت محیط و کار مرکز بهداشت قم:

 ۳۰۰قلیان سرا در استان قم پلمب شد

مدیرگروه سالمت محیط و کار مرکز بهداشت قم
گفت :در یک سال گذشته بیش از  ۳۰۰قلیان سرا
در این استان بهویژه در محدوده توریستی بخش
کهک پلمب شده است.
نرگس جعفری افضل افزود :این اقدام با هدف
جلوگیری از شیوع و همهگیری بیماری کرونا
و همچنین در راستای شعار «قم ،شهر بدون
دخانیات»صورتگرفتهاست.
وی با بیان اینکه پس از شیوع بیماری کرونا،
جمعآوری قلیان سراها در دستور کار قرار گرفت،
اضافه کرد :قلیان سراهای متعددی در بخش
کهک فعال بود که جمعآوری شده است ،ولی
احتمال دارد برخی از این واحدها همچنان
بهصورت مخفیانه اقدام به سرویسدهی نمایند.

صداوسیما فیلم مستند همتی را پخش نکرد؟
فیلم تبلیغاتی عبدالناصر همتی ،نامزد انتخابات ریاستجمهوری ،که قرار بود شامگاه سهشنبه از صداوسیمای
جمهوریاسالمینمایشدادهشود،پخشنشد.همتیدرتوییترشنوشتایناقدامباوجود«تعاملباصداوسیما،
اعمال تغییرات و حذف بخشی از فیلم» به صورت «غیراخالقی» صورت گرفت.همتی همچنین اعالم کرده است
صداوسیما فیلم مستند انتخاباتی من را پخش نکرد؛ اشکالی ندارد ،من خودم مستقیم با مردم صحبت میکنم.
ستاد انتخابات صدا و سیما اما اعالم کرد هم اکنون زمان پخش اولین مستند تبلیغاتی آقای عبدالناصر همتی
می باشد از آنجا که ستاد وی در فرصت قانونی قادر به ارائه مستند نشده است لذا این برنامه پخش نخواهد شد.
 قاضی زاده هاشمی :دو ماهه کرونا را جمع کنیم
نامزد انتخابات ریاست جمهوری مساله کرونا را بسیار جدی و اورژانسی توصیف کرد و گفت :دو تا سه ماهه این
موضوع را جمع کنیم تا مردم خاطرجمع شوند که سال بعد میتوانند زندگی عادی داشته باشند .قاضی زاده
هاشمی عنوان کرد :اولین کاری که باید انجام دهیم ،حل کردن قضیه بورس است بنابراین دولت یک فاز اورژانسی
دارد مثال قضیه کرونا کامال اورژانسی است و  ۶۰درصد مشاغل گرفتار این موضوع شده اند و باید در این زمینه
اورژانسی عمل کرد و دو سه ماهه این موضوع را جمع کنیم.وی ادامه داد :باید این مساله را جمع و جور کنیم تا مردم
خاطرجمع شوند که می توانند سال بعد زندگی عادی داشته باشند.

استاندارقمخبرداد:

استاندارقم از اجرایی شدن بیش از  ۹۰درصد
مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان
و همچنین پیگیری محسوس و غیرمحسوس
مصوبات این ستاد توسط یک کارگروه ویژه خبر
داد .بهرام سرمست روز سه شنبه در حاشیه برنامه
«سه شنبه های اقتصادی»  -که به بازدید میدانی
از واحدهای تولیدی و صنعتی استان اختصاص
دارد  -در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد :در
سال جاری و برای حمایت و پشتیبانی از تولید و
رفعموانعآنبهمدیرانصنعتیاستانتکلیفکرده
ایم تا در هر برنامه بازدید میدانی ،یک واحد تولیدی
راکد را به مدار تولید بازگردانیم و شاهد برنامه افتتاح
یا توسعه یک واحد دیگر هم باشیم.
وی با ابراز خرسندی از حضور امروز خود در

آخرین وضعیت شیوع کرونا دراستان قم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت ۴٨ :بیمار مبتال به ویروس کرونا به دلیل وخامت حال در بیمارستانهای
این استان بستری شدند .به گزارش عصر سه شنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم ،محمدرضا قدیر
با اشاره به آخرین وضعیت کووید ۱۹در قم ،افزود :در  ۲۴ساعت منتهی به یازدهم خردادماه  ۵۴ ،۱۴۰۰بیمار
با عالئم ابتال به کرونا در این استان پذیرش شدهاند.وی اضافه کرد :از این تعداد  ۴٨نفر بستری شده و  ۴٠نفر
از بیمارانی که در هفتههای گذشته در بیمارستان بستری شده بودند ،نیز ترخیص شدهاند.به گفته وی ،در ۲۴
ساعت منتهی به یازدهم خردادماه  ،۱۴۰۰یک بیمار کرونا مثبت در استان قم جان خود را از دست داده است.
قدیر بیان کرد :در حال حاضر کل بیماران بستری در بیمارستان ١٩١ ،نفر است که حال  ۴٨نفر وخیم است.
وی افزود :در  ۲۴ساعت منتهی به یازدهم خردادماه  ۵٣٨ ،۱۴۰۰تست کرونا از شهروندان گرفته شده که جواب
 ١١١مورد مثبت بوده است.وی خاطرنشان کرد :تاکنون  ۴۶هزار و  ٨٨۶دوز واکسن کرونا به شهروندان استان
قم تزریق شده است.

وی با بیان اینکه نظارت بهصورت مستمر انجام
و هر شکایتی در خصوص عرضه مستقیم قلیان
رسیدگی میشود ،تصریح کرد :انتظار داریم
نظارتها از طرف سازمان صمت و اتاق اصناف نیز
صورت گیرد ،بهویژه برای اماکن فروش دخانیاتی
کهمجوزندارندتادسترسیبهدخانیاتکمترشود.
جعفری بیان کرد :مرکز بهداشت با تبلیغات عرضه
مواد دخانی که در اماکن عمومی ،فروشگاهها و
سوپرمارکتهاانجامشدهبرخوردمیکند،ولیاین
مرکز بهتنهایی قادر به مقابله با این تبلیغات نیست
و باید برخورد همهجانبه صورت گیرد .به گفته
وی ،طبق تحقیقاتی که در سالهای  ۹۸و ۹۹
در کشور صورت گرفت ،مصرف قلیان  ۴۰درصد
افزایش یافته است و بیشترین مصرفکنندگان

خانمها هستند ،سن استعمال دخانیات در استان
قم نیز مانند سراسر کشور بسیار پایین آمده و به ۹
تا  ۱۱سال رسیده است و در گروه سنی جوانان
و نوجوانان بیش از  ۵۷درصد افراد یکبار مواد
دخانی را مصرف کردهاند .وی با بیان اینکه با
شیوع کرونا استعمال دخانیات افزایش نیز یافته
است ،گفت :تصورات غلط در مردم در پی بروز
بیماری کرونا و شایعه عدم ابتال به کرونا با مصرف
دخانیاتباعثافزایشمصرفبینگروههایسنی
مختلف شده است .کارشناس مرکز بهداشت قم
افزود :از سوی دیگر تعطیلی مدارس و دانشگاهها
و غیرحضوری بودن کالسها ،جوانان و نوجوانان
را به دورهمی ها کشانده و متاسفانه مشکالت را
افزایش داده است.

چرا تکلیف زمینهای معروف به یخچال شهره مشخص نمی شود؟

مردمفردودربالتکلیفی!

در سال  1382طی نامه بنیاد مسکن از دهیاری و شواری روستای فردو درخواست اجرای طرح
هادی و تعریض معبر خیابان امام علی (ع) روستای فردو انجام و برای تامین منابع مالی و معوض برای
تملک و تخریب ملک های در مسیر قطعه زمینی حد فاصل خاوه و فردو ( معروف به یخچال شهره )
در نظر گرفته شد و درخواست های طرح های بیناد نیز در آن زمان انجام گردید و طی انجام مراحل
کاری نسبت به واگذاری زمین های یخچال شهره بابت معوض یا فروش برای تامین مالی انجام گرفت
 ،در حین کار هیچ دستگاه نظارتی و اجرائی از این روند کار اشکالی نگرفت تا کل مسیر طرح هادی
در داخل روستای فردو و جلوی حسینه انجام گرفت و بعد از اتمام کار منابع طبیعی مدعی زمین های
واگذار شده ( یخچال شهره) گردید و علیه اعضای شورا و دهیار آن زمان طرح شکایت نمود که در
دادگاه به دلیل فروش امالک قبل از تشخیص منابع طبیعی بوده  ،اعضای شورا و دهیار آن زمان نیز
تبرئهشدند.
از آن زمان تاکنون هر طور پیگیری این موضوع را کردیم  ،دستگاه های اداری مرتبط با اعالم به
حقانیتمالکینبرایاهتمامیبهحلمسکلنداشتهوبهدستوراتفرمانداریواستانداربیاعتنابوده
و توجهی ندارند و کار در سیکل های تکراری و بیهوده قرار می گیرد .
قابل ذکر است در این راستا بیش از  100مکاتبه بین اداری انجام شده و تاکنون پاسخ مشخصی
داده نشده است .
همکنون طی دستور مکتوب فرماندار به بنیاد مسکن کل استان قم در تاریخ  1399-12-24مبنی
بر تسریع به پاسخگوئی بنیاد مسکن در تاریخ  45(1400-2-9روز بعد نامه فرمانداری) از منابع
طبیعی استعالم نموده و منابع طبیعی  20 (1400-2-29روز بعد نامه بنیاد مسکن ) تازه اعالم کرده
اطالعات ما در این منطقه با تایید امور اراضی جهاد کشاورزی هست .
در مجموع این کار به راحتی و با هماهنگی بین ادارات بنیاد مسکن  ،منابع طبیعی و جهاد کشاورزی
طی یک هفته ممکن بوده است ولی توجه به حال مردم نیست و این مشکل همچنان ادامه دارد.
شایان ذکر است فرماندار محترم در این خصوص نظر به حل مشکل مردم دارند  ،ولی دستگاه های
اجرایی توجه ندارند و به دستور فرماندار محترم بی اعتنا  .قابل توجه هست افرادی در بین مالکین
هستند که در شرایط سخت مسکن و یا بیمار بوده و قابلیت بهره برداری از ملک خود را ندارند .
کل اسناد این موضوع به اداره اطالعت قم  ،اداره اطالعات سپاه  ،دفاتر نمایند گان قم – دفاتر ولی
فقیه در بنیاد مسکن و منابع طبیعی – دفتر مقام معظم رهبری نیز تحویل شده است.
لذا از تمام رسانه ها و خبرگزاری ها تقاضا داریم تا این موضوع از طریق رسانه های داخلی و قبل از
تجمع اعتراضی اهالی روستای شهید پرور حل گردد و خبر منتشره تلنگری گردد برای حل این مشکل
 18ساله .
جمعی از اهالی روستای شهید پور فردو
الزم به ذکراست روزنامه ایمان این آمادگی را دارد که نقطه نظرات دستگاههای متولی در این زمینه
را منعکس و شفاف سازی نماید.

فرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

دستگیری 22سارق در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی

فرمانده انتظامی استان از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در قم و دستگیری  22نفر سارق خبر
داد .سردار سید محمود میرفیضی اظهارداشت :با هدف ارتقاء نظم و امنیت و برخورد قانونی با مخالن
آرامش شهروندان ،طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در دستور کار مأموران
انتظامی شهرستان قم قرار گرفت .وی با بیان اینکه در جریان این طرح 22نفر سارق دستگیر شده اند،
گفت :همچنین در این طرح 7دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه کشف و 56دستگاه نیز توقیف
شده است .فرمانده انتظامی استان قم افزود :دستگیری  56نفر خرده فروش مواد افیونی و معتاد از
دیگر نتایج اجرای این طرح در  24ساعت گذشته بود .سردار میرفیضی با تاکید بر اینکه پیشگیری از
وقوع جرم در راستای ارتقاء طرح امنیت اجتماعی از اولویت های مهم نیروی انتظامی است ،مشاركت
مردم با پلیس را در این زمینه مهم ارزیابی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم خبرداد:

کشفوتوقیفمحمولهنفتسفیدقاچاق

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از کشف و توقیف محموله سوخت (نفت سفید) قاچاق خبرداد.
مهدی ریاضی درخصوص جزییات این خبراظهارداشت  :مامورین کاشف در حین کنترل
خودروهای عبوری در محور سلفچگان ـ ساوه به یک دستگاه خودروی نفتکش مظنون و در بازرسی
از آن مقدار  33,600هزار لیتر فرآورده نفتی از نوع نفت سفید به ارزش بر مبنای فوب خلیج
فارس 3,083,270,400ریال را به ظن قاچاق کشف و سپس مراتب جهت سیر مراحل رسیدگی به
اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال گردید .مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود :با
تشکیل پرونده ،شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی قم ،ضمن احضار،
استماعاظهاراتودفاعیاتمتهم،بهدلیلعجزمتهمازارائهمدارکمثبته،پسازرسیدگی،شعبهاتهام
قاچاق را محرز و مسلم دانسته؛ متهم را به علت داشتن سابقه ،عالوه بر ضبط محموله سوخت مکشوفه
قاچاق به نفع دولت ،به پرداخت مبلغ 6,166,540,800ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.

نامه

