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در گفت وگو با مرتضی جوادی آملی مطرح شد؛

پیامدهای رعایت نکردن

وعدههایی که آقایان میدهند ،قابل
تحققنیست

عبدالناصر همتی نامزد
سیزدهمین دوره ریاست
جمهوری گفت :من اقتصاد
دانم ،ما منابع الزم را نداریم و
برای رای آوردن دست به دروغ
نمیزنم.بسیاری از وعدهها که
آقایان میدهند ،نمیتواند محقق
شود .مردم خیلی از شماها ،اینجا
نماینده ندارید به حق هم معترض

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) گفت:
اگر بخواهیم انقالب و والیت فقیهمان
بماند،بایدبهنقشمردمدرتعیینسرنوشت
خود اهمیت دهیم ،آنچه که امام(ره) برای
ما آورد براساس مبانی دینی است و ایده
تشریفاتی بودن رای مردم بسیار خطرناک
است .محمد جواد فاضل لنکرانی در
پایان درس خارج فقه خود طی سخنانی
اظهار داشت :چرا بگوییم که اصلح را هم
خدا معین میکند؟ اگر اصلح را هم خدا
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آیتاللهسیدحسنخمینی:

خیلی ها می خواستند از «جمهوریت»
انتقامبگیرند

یادگار امام با اشاره به سخنان
رهبر معظم انقالب اخیر در
خصوص «نقش مردم در جمهوری
اسالمی» ،گفت :من جا دارد تقدیر
کنم و عرض ارادت کنم خدمت
رهبر معظم انقالب که در سالگرد
ارتحال امام این مسأله را خوب
توضیح دادند؛ چرا که شاهد بودیم
خیلی ها می خواستند در این آب
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رهبر انقالب اسالمی در سخنرانی تلویزیونی بهمناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) :

راه جبران ناکارآمدی

و ضعفهای مدیریتی انتخاب درست است

الزامات انتخابات

در احراز صالحیتها به برخی جفا شد؛ مسئوالن جبران کنند

مردم را نسبت به انتخابات دلزده نکنیم

و المسلمین مرتضی جوادی آملی درباره انتخابات و مسائلی
که کاندیداها باید به آن توجه کنند گفت :انتخابات یکی از
عمدهترین اموری است که جامعه بشری با آن دست به گریبان
است .برای حل و فصل امور ،جامعه ،محور انتخابات را به عنوان

استادحوزهودانشگاهورئیسبنیادعلوموحیانیاسراءگفت:
انتخابات همراه خود سلسله لوازم و الزاماتی دارد کهاگر رعایت
نشود ،این اصل عقالیی زیرسوال میرود و بسیاری از افراد
در رای دادن و ندادن با تردید مواجه میکند .حجتاالسالم
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مناظره اول؛ بدون برنده ؛

هدفحملهبهدولت،ارائهراهکارشایدبعدها!

تحلیل حسین مرعشی از اولین مناظره :
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جمهور ایران بسیار فراتر از
تراز
ِ
ترکیبفعلیکاندیداهابود

2
استاندار قم :

سخنگوی حزب کارگزاران گفت :بر این باور است که نمی آرایشصحنهکهنمیتوانمعجزهرخدهد.حسینمرعشی،در
توان انتظاری از هیجانی بودن این مناظرات داشت چراکه با این تحلیل اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری اظهارداشت :
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پس ازحادثه بامداد روز جمعه وبا دستور معاون دادستان قم ؛

مجموعهشهربازیبوستانعلویپلمبشد
8

رئیس کل دادگستری استان قم:

استانقمآمادهبرگزاریانتخاباتباشکوهاست

استاندار قم گفت :ما مکلف به تأمین امنیت انتخابات هستیم و تمامی ارکان امنیتی
و انتظامی در استان در این زمینه پیش بینی های الزم را اتخاذ کرده اند .بهرام
سرمست پنجشنبه شب در سخنانی در بیت تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در قم
با گرامیداشت پانزدهم خرداد ماه و با بیان این که بیت حضرت امام (ره) در قم سرشار از
خاطر ه هاست اظهار کرد :نهضت حضرت امام (ره) از  ۱۵خرداد  ۴۲در قم آغاز شد ،پیام
آن در سراسر کشور تجلی یافت و همچنین در کل جهان منتشر شد .وی افزود :برای
نسل جدید سخت است که بدانند چگونه یک رهبر بدون سالح و ارتش و تنها با حکومت

دستگاههایاجراییباستادانتخاباتهمکاریکنند
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رئیس کل دادگستری استان قم گفت :کلیه ادارههای دولتی و موسسههای وابسته
بهدولت و نهادهای انقالبی وظیفه دارند حسب درخواست وزارت کشور ،استانداران،
فرمانداران و بخشداران ،کارکنان و سایر امکانات خود را تا پایان انتخابات در اختیار قرار
دهند .حجت االسالم و المسلمین علی مظفری همچنین تصریح کرد :این اقدام طبق
تصریح ماده ۲۱مجموع قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری باید اجرایی شود.
وی ضمن تاکید بر لزوم پشتیبانی از اقدامهای ستاد اجرایی انتخابات استان قم در
برگزاری هر چه با شکوه¬تر انتخابات  ۱۴۰۰گفت :الزم است مطابق ماده  ۷۱مجموعه
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آیتاللهفاضللنکرانی:

تشریفاتیدانستنرایمردم،بسیارخطرناکاست

اولویت ها در سیاست
خارجی در دولت آینده

باید به این نکته توجه کرد که سیاست خارجی دست قوه
مجریهنیستودولتدرادبیاتسیاسیبهمعنیکلیتنظام
حکومتی در نظم و نظام بین الملل شناخته میشود و با توجه به این مساله در قانون اساسی
وتجربه 40سالهکشوروفرمایشصریحرهبری،سیاستخارجیدستقوهمجریهنیست.
هموارهحفظقدرتملیوافزایشآندرجهتاهدافتعیینشدهمدنظرسیاستخارجی
است تا یک ملت بتواند با کمترین هزینه بیشتری فایده را در جوامع هدف در عرصه سیاست
خارجیبهدستآورداماایناولیتهاهستندکهخودرابراولویتهادیکتهمیکنند.
ایراناکنوندرگیرپروندهبرجاماستکهانعکاسیکپروندهبزرگتریعنی"مسالههستهای"
است که خود پیوستیبه پروندهبزرگتر یعنی"تنش میان ایرانو آمریکاست".به طبعگریزی
از این پرونده ها هم نیست .در کنار اینها ،مساله منطقه ای ایران است که تحت تاثیر پرونده
نخستقراردارد.پروندهایراندریمن،سوریه،لبنانوکلمنطقهبهعنوانیکیازپروندههای
اساسی با جهت گیری ارتباط با کشورهای همسایه و منطقه از بحث های بعدی است .هم
چنین ادعای برخورد ایران در چارچوب پرونده حمایت از تروریسم مطرح است چرا که ایران با
تعریفی که از جنبش مقاومت دارد و مقاومت در منطقه را رهبری و هدایت می کند و چه از نظر
معنویوپچهشتیبانیهایمادیوعملیاتیدرکنارآنهاقرارمیگیرد،اینکارباادبیاتمسلط
غربی،حمایتازتروریسمخواندهمیشود.
در کنار اینها پرونده حقوق بشر و صلح اعراب و اسراییل با توجه به مواضع ایران در درجه
اهمیت خاص خود قرار دارد و باید گفت که این مجموعه جمعی از موارد بسیار پیچیده را در
ارتباط با سیاست خارجی ایران مطرح می کند که بر اساس قانون "ظروف مرتبط" و "نظریه
آشوب"درهمتاثیربسزاییدارند.
دولت آینده بیش از آنکه به سیاست خارجی توجه کند ،تالش می کند که به معیشت
مردم توجه کند و حل این مساله در گرو گشایشهای اقتصادی است و اقتصاد ایران در بند
تحریمهاست ،از این رو یا باید از ذخایر موجود قوه مجریه و نهادهای فرادستی استفاده کند و
ادامه بگیر و ببندهای عوامل رانت خوار نظام فاسد اقتصادی کنونی را رقم بزند که آن هم جز
حل بخشی از مسایل مالی جوابگو نخواهد بود در عین حال این روند نارضایتیهای پنهان
و آشکار از طریق نفوذ این جریانات به وجود میآورد که چندان نمیتواند با آنها تقابل جدی
داشته باشد .از این رو در عرصه سیاست خارجی مجبور به وارد شدن به مذاکره هستیم ،حال
اگرمذاکرهکندوتحتفشار،امتیازاتیسطحیدریافتوعقبنشینیهاییمحسوسانجام
دهد ،دچار چالش اعتبار خواهد شد چرا که به نظر می رسد دولت بعدی حداقل تاکنون یک
دولت اصولگرای مخالف مذاکرهبا آمریکا خواهدبود که اگر مذاکره مستقیمیبا آمریکا را آغاز
کند با هر توجیه که این اقدام را انجام دهد در نهایت با پرسشهای جدی رو به رو خواهد بود.
قدرتخارجیتابعیازتوانداخلیاست.تمامقدرتهایبینالمللیدرعرصهمنطقهای
و گستره نظام بین المللی در درون کشور خود از قدرت تعریف شدهای برخوردارند و تزلزل در
عرصهداخلی،لغزشدرعرصهبیرونیرادیریازودبهنمایشمیگذاردوهزینهکردمنابعملی
در بیرون مرزهای میهنی موجب ضعف داخلی شده و به طبع واگرایی های مردم را افزایش
می بخشد .از این رو موفقیت دولت آینده در عرصه داخلی میزان حفظ نفوذ او را در عرصه
بینالمللتضمینمیکند،وگرنهباشعاردیگرنمیتوانافکارعمومیراراضینگهداشت.
اولیت دیکته شده به کشور این است که تا ورود ایران به اقتصاد جهانی شکل نگیرد ،نمی
تواند مستقل از اقتصاد منطقه و نظام بین الملل به سهولت خود را برپا سازد از این رو اگر چه
می خواهد وضعیت داخل را سامان دهد اما ساماندهی وضعیت داخل بدون توجه به مسایل
منطقهایوبینالمللیبسیارسختومشکلافزاست.
استاددانشگاه
مهدیمطهرنیا*

سخنگویستادملیمقابلهباکرونا:

تزریق واکسن کرونا متوقف نشده است

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :تزریق واکسن کرونا در کشور متوقف نشده و تا
رسیدنمحمولهجدید،واکسینهشدنگروههایسنیپرخطرادامهمییابد.
علیرضا رییسی افزود :بحث واکسیناسیون گروه سنی را شروع کردیم و  ۸۰سال به باال را
انجام دادیم ۷۵ ،تا  ۸۰ساله ها هم انجام شد .همچنین تعداد زیادی از جانبازان و معلوالن و
سالمندان مستقر در خانه سالمندان را واکسینه کرده ایم .وی ادامه داد :اوایل هفته گذشته
قرار بود یک محموله واکسن شامل سه میلیون دوز از یکی از کشورها به دست ما برسد و روند
واکسیناسونبهخوبیپیشمیرفتاماچونآنمحمولهباتاخیرمواجهخواهدشد،برنامهما
ایناستکهفعالبرایافراد ۷۰سالبهباالهمدوزاولوهمدوزدومواکسنانجامشود.رییسی
تاکید کرد :فعال نوبت واکسیناسیون گروه بعدی را به بعد از رسیدن واکسن موکول کنیم ،اما
اینکهروندواکسیناسیونمتوقفشدهحرفدرستینیستوتزریقبرایگروههایسنیجدید
بهپسازرسیدنواکسنهایجدیدموکولشدهاست.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) گفت :اگر بخواهیم انقالب و والیت فقیهمان بماند،
باید بهنقش مردم در تعیین سرنوشت خود اهمیت دهیم ،آنچه که امام(ره) برای ما آورد
براساس مبانی دینی است و ایده تشریفاتی بودن رای مردم بسیار خطرناک است.
محمد جواد فاضل لنکرانی در پایان درس خارج فقه خود طی سخنانی اظهار
داشت :چرا بگوییم که اصلح را هم خدا معین میکند؟ اگر اصلح را هم خدا معین
میکند پس در زمان ما فقیه جامع الشرائط اصلح را معین کند و به مردم هم بگوید بروید
دنبالکارتان!چهوجهیدارداینهمههزینهصرفانتخاباتشودواینهمهاصطکاک
در جامعه بوجود بیاید ،جز اینکه بخواهیم در دنیا بگوییم ما دموکراسی داریم.
وی یادآور شد :امام فرمود ما کاری بهدموکراسی غربی نداریم ،ما آن دموکراسی را
که اسالم میگوید قبول داریم ،دموکراسی که اسالم میگوید این است که مردم حق
دارند حاکم خودشان را انتخاب کنند ولی باید بهمردم بگوییم حاکم بر شما باید عادل،
عالم ،مدیر ،مدبرک متقی و شجاع باشد و شما حق ندارید خارج از این دائره شرائط
کس دیگری را انتخاب کنید .وی ادامه داد :حال اگر مردم گفتند ما زید را عادل ،عالم،

شجاع ،مدیر میدانیم ،ولی این تشخیص بهنظر من طلبه اشتباه هم باشد ،ما حق
نداریمبگوییمچونتشخیصمنغیرازتشخیصشمااستپسحقنداریداظهارنظر
کنید .آیت الله فاضل در بخش دیگری از سخنانش گفت :آقایان رای مردم اعتبار دارد
و باید بهمردم بها داد .حوزهها نباید از این فکر امام فاصله بگیرند این خطر بسیار بزرگی
است .وی افزود :مدتی در حوزهها زمزمه شد که مردم هیچ اعتباری ندارند آنها فقط
یک ظاهر تشریفاتی دارند این فکر خیلی خطرناک است ،اگر ما بخواهیم انقالبمان
بماند ،اگر بخواهیم والیت فقیهمان بماند ،باید بهنقش مردم در تعیین سرنوشت خود
اهمیت دهیم ،آنچه که امام برای ما آورد براساس مبانی دینی است ،امام روی هوی و
هوس بهمردم بها نداد ،بهخاطر این که مردم بهاو بهبه و چهچه بگویند به مردم بها نداده
است ،بلکه به جهت آن ارزشی است که مردم در نزد خدای تبارک و تعالی دارند ،امام
همانطور که فرمود دین در نزد خدا چقدر اعتبار دارد ،همانگونه فرموده مردم هم در
نزد خدا چقدر اعتبار دارند ،این را ما تضعیف نکنیم.
وی گفت :ما حکومت دینی را برای چه کسانی میخواهیم پیاده کنیم؟ اگر مردم
خدای نکرده دائما فاصله بگیرند ،همچنانکه متاسفانه دشمن دائما القا میکند که
دین نمیتواند حکومت کند .آیت الله فاضل تصریح کرد :دشمن مدام تالش میکند
بگویددیننمیتواندحکومتکند،تابتواندعدهایازمعتقدانبهوالیتفقیهرابرگرداند
آیا ما وظیفه نداریم که اثبات کنیم دین میتواند حکومت کند و بلکه بهترین حکومت
ً
را میتواند داشته باشد؟ اصال غیر از حکومت دین ،حکومت دیگر بهمصلحت بشر
نیست ،بهرخ ما نکشند که در حکومتهای غربی ،مردم در رفاه و آسایش هستند.
عضو جامعه مدرسین گفت :حکومتی که بخواهد فقط دنیای مردم را آباد کند ،آن
حکومت مد نظر اسالم نیست ،حکومتی که ما میگوییم یعنی امر دین و دنیای مردم
را با هم اصالح کند  ،چنین کاری مشکل است! از این رو از یک طرف این توطئههای
دشمن و از طرف دیگر حرف این خودیها که میگویند مردم بروند دنبال کارشان،
حکومت اقلیتی هم که شد عیبی ندارد آیا نباید پرسید این اقلیت بعدها چه خواهد
شد؟ اگر ادامه یابد همین اقل هم باز میشود اقل ،به کجا میخواهیم برسیم؟ ما باید
همانند امام راحل و رهبر معظم انقالب برای اکثریت مردم اهمیت قائل شویم.

در گفت وگو با حجتاالسالم و المسلمین مرتضی جوادی آملی مطرح شد؛

پیامدهایرعایتنکردنالزاماتانتخابات

استاد حوزه و دانشگاه و رئیس بنیاد علوم وحیانی
اسراءگفت:انتخاباتهمراهخودسلسلهلوازموالزاماتی
دارد که اگر رعایت نشود ،این اصل عقالیی زیرسوال
میرود و بسیاری از افراد در رای دادن و ندادن با تردید
مواجهمیکند.
حجتاالسالم و المسلمین مرتضی جوادی آملی
درباره انتخابات و مسائلی که کاندیداها باید به آن توجه
کنند گفت :انتخابات یکی از عمدهترین اموری است که
جامعه بشری با آن دست به گریبان است .برای حل و
فصل امور ،جامعه ،محور انتخابات را به عنوان اصول
عقالییانتخابکرد هاست.
وی بر ضرورت رعایت برخی الزامات انتخابات و
تردیدهای حاصل از بیتوجهی به این لوازم اشاره
کرد و افزود :تردید در رای دادن به این دلیل نیست
که انتخابات مساله نادرستی است ،به هر حال وقتی
تردید در امری ایجاد شد به طور طبیعی جامعه به این
امر عقالیی نزدیک نمیشود .این روند یکی از بدترین
اموری است که ممکن است در مسائل انتخاباتی پیش
بیاید .تردید ،جامعه را از انتخاب احسن دور میکند و
این مزیت انسانی و اجتماعی را از جامعه میگیرد.
اصلهویتانتخاباترابیشتررعایتکنیم
جوادیآملی به آیه  ۱۸سوره زمر اشاره و بیان کرد:
َ ِّ ْ َ َّ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
ون الق ْول
شده است؛ «بشر ِعب ِاد ال ِذین یست ِمع
گفته َ َ
َ
ون أ ْح َس َنه»؛ بشارت ده به آن بندگان که به سخن
ف َّیت ِب ُع

همه گوش فرا میدهند و از بهترین آن پیروی میکنند.
انتخاب احسن و بشارت به انسانها زمانی میتواند
اتفاق بیفتد و برای جامعه دلپذیر باشد که شرایط
منت َخب و َ
انتخابات ،شرایط َ
منت ِخب در همه بخشها به
صورت گوارا برای جامعه فراهم شود.
وی با تاکید بر اهمیت انتخابات گفت :در اینجا باید به
چند اصل توجه کرد؛ اینکه این اصل عقالیی به عنوان
اصلی که همه عقال و جوامع در آن اتفاق نظر دارند ،نباید
زیرسوال برود .جامعهای که از انتخابات فاصله بگیرد،
دیگر جامعهای نیست که بتواند به هویت اصیل خود
برگردد و قاعده انسانی را بر مبنای آن بسازد.
جوادیآملیدرگفت و گوبا ایرناپالس افزود :بنابراین
آنچه که الزم است بیشتر رعایت کنیم ،اصل هویت
انتخابات است .کسانی که در راستای جریانهای
انتخاباتی هستند ،باید این را مهم بدانند تا هویت
انتخابات به عنوان اصل عقالیی زیرسوال نرود .این
مساله پیش از اینکه کسی منتخب شود یا انتخابات
اتفاقبیفتد،برعهدهصحنهگرداناناینحوزهوعناصری
است که در مجموعه نظام باید بیش از همه درباره آن
بیاندیشند.
آرا نشان دهنده هویت انسان است
این استاد حوزه با یادآوری سخنان امام(ره) بیان کرد:
ایشان به این مساله کامال توجه داشتند ،به همین دلیل
اصل انتخابات به عنوان اصل عقالیی در جامعه راه پیدا

کرد .بعد از اینکه دستاندرکاران انتخابات به این هویت
اصیل عقالیی توجه کردند ،اخالق انتخاباتی را از این
جهت رعایت کردند تا جامعه احساس امنیت کند.
«در این شرایط مردم ولو اینکه در اقلیت باشند ،به این
دلیل که دیده میشوند ،در انتخابات شرکت میکنند،
هرچند در مجموع به عنوان انتخاب احسن موفق
نشوند ،اما میدانند که رای آنها دیده شد ه استـ».
مردم را نسبت به انتخابات دلزده نکنیم
رئیس بنیاد علوم وحیانی اسراء ادامه داد :ممکن است
انتخاباتی براساس مباحث حقوقی خوب به نظر برسد،
اما اینها بدون دیدن مفاد و هویت اصلی نظام نمیتواند
برای جامعه گوارا باشد.
اینکه هویت مردم در جامعه و اهداف نظام در انتخابات
دیده شود ،اصل است .پرداختن به مباحث حقوقی در
طی این اصول ،میتواند معنا داشت ه باشد .اگر مسائل
حقوقی را برجسته کنیم اما مقاصد اصلی گم شده
باشد ،هویت انتخابات زیرسوال میرود و باعث دلزدگی،
صلباعتمادواطمینانجامعهمیشود.
وی افزود :در رژیم گذشته ،با وجود اینکه به ظاهر
صندوقهایی را میگذاشتند و افرادی را میآوردند ،همه
مردم آن انتخابات را نمایشی و تشریفاتی میدانستند
و عالقهای به شرکت در آن نداشتند .برگزارکنندگان آن
دوره ،هویت انسانی و اسالمی را نمیدانستند و هیچ
ارتباطیباجریانصندوقوانتخاباتنداشتند.

نماینده ولی فقیه در سپاه درمدرسه فیضیه قم:

قهرکردن با صندوق رای راهکار برونرفت
ازمشکالتکنونینیست

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :راه حل مشکالت کنونی،
قهرکردن با صندوقهای رای نیست بلکه راهکار برونرفت از مشکالت امروز انتخاب درست
برای روی کار آمدن یک دولت تحول خواه و انقالبی است.
حجت االسالم و المسلمین عبدالله حاج صادقی شامگاه شنبه در آیین گرامیداشت روز
تاریخی  ۱۵خرداد در مدرسه فیضیه قم ،افزود :مردم ایران نامالیمات و سختی های دشوار
فراوانی دیده و از برخی مسئوالن ،ناتوانی و ناخدمتی زیاد دیده اند ولی آن را هی چوقت
پایانقالبننوشتند.
به باور حاج صادقی ،دشمن  ۴دهه است که تالش می کند موتور انقالب را با کنار زدن
اسالم و جایگاه والیت خاموش کند و پس از نابودی از این دو مورد؛ امروز می خواهد با تحریم
و مشکالت اقتصادی مردم را از انقالب جدا کند.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :کشور ما فقیر ،ناتوان و ذلیل
نیستبلکهچالشومعضلاصلیماچالشمدیریتاستومابهمدیرینیازداریمکهبرگرفته
از فرهنگ عاشورا و مدرسه فیضیه باشد نه اینکه مدیریت خود را از تمدن غربی گرفته باشد.
وی افزود :دشمن می خواهد مردم را از انقالب جدا کند چراکه اگر مردم را از انقالب
بگیرند ،نه والیت می تواند کاری کند و نه سایر ارکان؛ مشروعیت حکمرانی در منطق اسالم
به حضور مردم گره خورده است.
حاجی صادقی ادامه داد :همه کسانی که دل در گرو انقالب دارند باید با بسترسازی برای
حضور پرشور در پای صندوق های رای سیلی محکم دیگری به صورت آمریکا بزنند.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :انتخابات ریاست جمهوری در
حکم جهاد اکبر است تا از طریق آن اجازه ندهیم دشمن مدیریت اجرایی کشور را از مدیریت
منطبق بر الگوی فیضیه و حوزه های علمیه خارج کند.
حاج صادقی با بیان اینکه ،انقالب اسالمی ایران آمده تا جهان را آماده نهضت ظهور کند،
گفت :بصیرت افزایی و ایجاد بستر برای حضور پرشور در انتخابات وظیفه تمام کسانی است
که خود را مدیون انقالب اسالمی می دانند.
حاج صادقی ابراز کرد :مردم می دانند راهکار این مشکالت اقتصادی و نارضایتی ها قهر
کردن نیست بلکه راهکار این مساله انتخاب فرد اصلح است.
بهگفتهوی،برخیازنامزدهایانتخاباتادعایسوادوتحصیالتدانشگاهیمیکننداما
درکی از مساله تحول ندارند و اراده ای نیز برای آن در آنها دیده نمی شود.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی بیان کرد :با یک دولت انقالبی دین
گرا ،جوان گرا و والیت پذیر و تحول خواه مشکالت کنونی کشور برطرف خواهد شد.
حاج صادقی ادامه داد :ما به دولتی نیاز داریم که نسبت به ولی فقیه فرمانبردار باشد و
حاکمیت اصلی جامعه را متعلق به ولی فقیه بداند .رابطه رییس جمهوری و ولی فقیه در
جامعه باید مانند رابطه بین حضرت خضر نبی و حضرت موسی(ع) در جریان باشد.
به گفته وی  ،ما دولتی می خواهیم که در امتداد والیت فقیه باشد؛ ما رییس جمهوری می
خواهیمکهمانندشهیدحاجقاسمسلیمانیسربازمحضوالیتباشدوهمزماندارایروحیه
استکبارستیزیومبارزهبادشمنانانقالبباشد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم خبرداد:

تصویب ۱.۵میلیاردریالتسهیالتاشتغال
پایدارروستایی

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات قم از تصویب یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی برای باجه ُپست بانک روستای سیروی شهرستان کهک
این استان خبر داد.
جواد غالم پور طی گزارشی در خصوص نحوه حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
از اشتغال پایدار روستایی اظهار داشت :در سال گذشته  ۹میلیارد ریال تسهیالت اشتغال
َ
پایدار روستایی در قالب  ۶طرح تجهیز باجه های ُپست بانک و ایجاد اشتغال برای  ۶تن
مصوب شد و در سال جدید نیز تجهیز باجه ُپست بانک روستای سیرو با مبلغ ۱۵۰۰میلیون
َ
ریال و اشتغال زایی یک تن بهتصویب رسید.
وی در ادامه افزود :تسهیالت اعطایی بهمتقاضیان روستایی از محل منابع صندوق توسعه
ملی و اشتغال پایدار و در قالب تجهیز و توسعه باجههای ُپست بانک روستایی تامین شده
است .وی در ادامه تصریح کرد :این تسهیالت با هدف رفع شکاف بین شهر و روستا ،توسعه
خدمات بانکداری در مناطق محروم و کاهش آمد و شد بین شهر و روستا و رونق اقتصادی
صورت پذیرفته است .غالم پور در خصوص فرایند ثبت نام برای برخورداری از این تسهیالت
گفت :متقاضیان الزم است طرح خود را در سامانه کارا بهآدرس  kara.mcls.gov.irارسال
کنند تا پس از بررسی در کمیته فنی و بازدید از طرح اقدام شود.
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رهبرانقالباسالمیدرسخنرانیتلویزیونیبهمناسبتسالگردارتحالامامخمینی(ره):

نکاتیدربارهاولینمناظره

چندنکتهایکهبایدازاولینمناظرهنامزدهایریاست
جمهوریآموخت:
 -1کاندیداها جوری رفتار میکردند که نشانی
فرزینپورمحبی*
از «فیک» و یا «پوششی» بودنشان و یا حتی
کوچکترین ناامیدی برای رئیسجمهور نشدنشان نبود! آنها آنقدر پر شور و حرارت
بودند که انگار واقعا میخواهند رئیسجمهور بشوند! این امر ثابت میکند؛ مردم با
پیشبینیهایشان؛ بیشتر از آنچه که باید نسبت به نتایج انتخابات بدبین و یا ناامید
وامیدوارند!
 -2مناظره نشان داد :زیر سوال بردن خیلی بهتر از سوال جوابدادن آمد دارد!
یعنی کاندیداها بجای پاسخ به سواالتی که مطرح میشد سعی میکردند بدون توجه
به هشدارهای مجری همدیگر را زیر سوال ببرند (بگذریم از اینکه سواالت هم تصادفا به
کسیمیافتادکهبایدمیافتاد!البتهزبانماناللمنظورمانایننیستکهقرعهکشی
مهندسی شده بود؛ منظور این است؛ گاهی اوقات چقدر اتفاقات در کنار هم خوب
جور میشوند! مثال سواالتی ازقبیل :ابربدهکاران بانکی و یا مبارزه با زمین خواری و
قاچاق و ...دقیقا نصیب خود خود صاحبانشان شد!) لطفا به این چند نمونه به زیر
سوال بردنها توجه کنید« :شما اقتصاد حالیتان نیست و پرپرش  6کالس سواد
دارید!» ؛ «اگر به تهمت ادامه بدهی چیزهایی را رو میکنم که پشیمان بشوی» ؛ «با
احترام ؛ شما دچار مرض سندرم پست بیقرار هستید» ؛ «باید به شما نوبل شیمی
داد ای توزیع کننده فقر» ؛ «شما مدرکتان را با تقلب گرفتید و در جنگ هم چند تا
سوتی دادید»؛ «من شما را محاکمه میکنم»؛ «شما کاندیدای فیک هستید» ؛ «فیک
خودتی» «بانک مرکزی بی صاحاب بوده» و.....
 -3کاندیداها همیشه در این مرحله ،هزار ماشالله با دست پر و مملو از کتب و
طرحهای دقیق و عمیق چاپ شده؛ نمودارهایی با رسم شکلهای کشیده شده؛
پرونده و کاغذهایی رنگارنگ با جداول خوشگل و قشنگ نقاشی شده و ....وارد
استودیو میشوند تا کلی راهکارهای اجرایی برای آبادانی کشور بدهند! حتی نشان
می دهند که به جزئیاتی نظیر مقدار کالری مصرفی هر ایرانی در طول روز هم فکر
کردهاند! اما چند ماه بعد؛ تنها برنامهشان میشود :دست کردن در جیب مردم که نه؛
استغفرالله  ....منتظر نشستن برای جلب حمایتها؛ مشارکتها و کمکهای مردمی
برای توسعه کشور! مثالبرای جلوگیری از مصرف برق مردم کت نپوشند و یا اصوال فقط
لنگ بپوشند! لطفا مردم گوشت و غذا و میوه نخورند و خودشان بمالند و.....
 -4پر بیراه نیست که تا این حد کاندیداها برای نامزدی ریاستجمهوری دست و پا
میزنند (با اینکه میدانند در صورت رئیس جمهور شدن حداکثر 8سال بعد؛ مغضوب
و ممنوع الهمه چیز خواهند شد!) دلیلش این است که میدانند با چند زیر سوالبردن
و راه انداختن بحث های چالشی و با حمله موثر به این و آن؛ میشود یک شبه راه صد
ساله را رفت و حسابی مطرح شد .بعبارتی هدف مهم نیست مسیر مهم است!
 -5برخالف تصور همگان ،آن  4کاندیدی که قرار است به نفع یکی کنار بکشند
پوششی نیستند بلکه آن دو کاندیدی که قرار است به ضرر آن یک نفر کنار نکشند
پوششی هستند چون اگر آنها نبودند بحثها داغ نمیشد و آن پنج نفر باید در مورد
چسبیدنقاشقبعدازواکسیناسیونحرفمیزدند!اصوالدلیلتاییدآندونفرهمین
بوده که تنور انتخابات را به شکل پوششی گرم کنند!
 -6در مناظره فهمیدیم تمام مشکالت کشور فقط و فقط بانک مرکزی بوده و الغیر!
 -7مناظره (البته بالنسبت) کمی آدم را به یاد فیلمهای مرحوم ناصر ملکمطیعی
میانداخت که قرار بود یکی دو نفر با چهار پنج نفر دست و پنجه نرم کنند! البته آرایش
تبمی بیشتر اینگونه بود :کاندیدی که انشا قرائت میکرد با آن کاندیدی که فقط به او
گفته میشد« :جناب آقا» (یا سوپرمن) گالویز شده بود و کاندیدی هم که خودش در
جایی با مظلومنمایی گفت :آخه چند نفر به یکی؟ بچه گیر آوردید؟ خودش به تنهایی
با  4تا بقیه درگیر شد! اما نکته جالب اینجا بود که در عین حال همین فرد (بعنوان یک
شهروند عادی) از نفر پنجمی که با آن درگیر بود اماننامه میخواست! جل الخالق!
 -8کاندیداها از هر بعدی که به مشکالت و بدبختیهای کشور میپرداختند؛
مخاطبان مجذوب صحبتهایشان شده و بشدت طرفدار آنها میشدند! این نکته
نشان میدهد؛ بدبختیهای ما چند بعدی است و از هر زاویهای قابل بررسی است!
 -9همه کاندیداها خود را اقتصاددان معرفی کردند پس خدا به داد فرهنگ و هنر و
علوم و آموزش و محیط زیست و حتی سیاستمان برسد!
 – 10انتخابات گذشته نشان داد استفاده از اشیا بیشتر از حرفهای مشاوران
کاندیداها برایشان آمد داشته؛ لذا در اینجا کلید جای خودش را به اسکناس 1000
تومنیداد!
 -11مبارزه انتخاباتی را نباید جدال دو نفر با  5نفر دید بلکه بیاد جدال یک نفر شیخ
با 6نفر شخصی دید!

تحلیل حسین مرعشی از اولین مناظره :

تراز جمهور ایران بسیار فراتر از ترکیب
ِ
فعلیکاندیداهابود

سخنگوی حزب کارگزاران گفت :بر این باور است که نمی توان انتظاری از هیجانی
بودن این مناظرات داشت چراکه با این آرایش صحنه که نمی توان معجزه رخ دهد.
حسین مرعشی ،در تحلیل اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری اظهارداشت :
این مناظره مشتی از یک خروار و مشکالتی که در این انتخابات با آن مواجه هستیم،
بود .انتخابات پیش رو هم از جهت شور و اشتیاق حضور مردم و هم از جهت حضور
کاندیداهایی در تراز مردم ایران (ضمن احترام به همه کاندیداهای حاضر در این
انتخابات) با ضعف های اساسی روبرو است.
مرعشی ادامه داد :در واقع این مناظره تمام جلوه های ضعیف و غیرقابل قبول این
انتخابات را به نمایش گذاشت.
وی با اشاره به حمله برخی کاندیداها به دولت روحانی بیان کرد :ایراد بعدی
این مناظره این بود که کاندیداها به دولت حمله می کردند در حالی که هیچ یک از
دولتمردان آقای دکتر روحانی در آن صحنه حاضر نبودند .اگر می خواستند پاسخی
بشنوند باید کرسی مخصوصی برای دولت طراحی می کردند تا دولت بتواند از خودش
دفاع کند این نکته هم از ضعف های اساسی کار بود.
حملهبههمتیقابلپیشبینیوغیرمنصفانهبود
او درباره اظهارات عبدالناصر همتی نیز اشاره کرد :آقای همتی هم مورد حمله قابل
پیش بینی اما غیرمنصفانه ای قرار گرفت به جای اینکه بتواند راهکارهای عالمانه خود
را در اقتصاد ایران ارائه کند مجبور شد به تهاجمات چندنفره پاسخ بدهد از نگاه بنده در
این بخش توانست جسارت های خودش را نشان دهد.
مرعشی در پاسخ به این سوال که تفاوت سواالت این مناظره را با دوره های قبلی
چگونه دیدید؟ تصریح کرد :اساسا طراحی این مناظره در قالب فرصت های دو ،سه و
چهار دقیقه ای اشتباه بود به بیانی حداقل در بخش اول باید به هر کاندیدایی وقت می
دادند که در ابتدا اظهاراتش را مطرح کند و خود را معرفی کنند.
جمهور ایران بسیار فراتر از این ترکیب کاندیداها است
تراز
ِ
سخنگوی حزب کارگزاران اضافه کرد :تقسیم کردن مناظره به زمان های کوتاه ،اصال
طراحیخوبینبود.
این چهره سیاسی اصالح طلب با اشاره به عدم حضور کاندیداهای متنوع عنوان
کرد :به هر حال مشتی از یک خروار ضعف بودند .نمی توان هیجانی به این مناظرات
وارد کرد .ذات نایافته از هستی بخشِ ...کی تواند که بود هستی بخش؟ ،به بیانی دیگر
وقتی صحنه را این گونه آرایش داده اند ،با این آرایش صحنه که نمی توان معجزه رخ
دهد.
مرعشی درباره پوششی بودن کاندیداها نیز اشاره کرد :اصال بحث پوششی بودن
جمهور ایران بسیار فراتر از این ترکیب کاندیداها است.
نیست ،تراز
ِ
سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری:

کاندیداهاوعدههایفضاییونامعقولندهند

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت :مردم در این انتخابات خیلی
دقیقتر شدند و اگر کاندیدایی بتواند تصویری روشن و عملیاتی از آینده رسم کند ،تنها
در این صورت به او رأی میدهند.
سیدکمالالدین سجادی در گفتوگویی با اشاره به وعدههای ناممکن برخی
ً
کاندیداها ،اظهار کرد :قطعا بخشهای عمدهای از مردم چنین وعدههایی را باور
نمیکنند و دیگر دوره طرح چنین وعدههایی برای همراه کردن مردم با خود گذشته
است .وی افزود :مگر میشود که بگویند میخواهیم یک میلیون تومان یارانه بدهیم؟
اینهزینهازکجاوچگونهقراراستتامینشود؟توانرییسجمهوریباهمهاختیاراتی
که دارد ،در ارائه و اجرای چنین طرحهایی محدود است و باید مطابق با قوانین و
مقررات کشور پیش برود.

راه جبران ناکارآمدی و ضعفهای مدیریتی انتخاب درست است

رهبر معظم انقالب اسالمی تأکید کردند :اگر نابسامانی ،ناکارآمدی و ضعف در
مدیریتها وجود دارد ،باید آن را با انتخاب درست و خوب و روی کارآوردن مدیریت
مردمی و اسالمی جبران کرد نه با شرکت نکردن در انتخابات.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،حضرت آیتالله
خامنهای صبح روز جمعه در سالروز عروج ملکوتی امام خمینی(ره) در سخنانی
تلویزیونی،ابداعوتحققنظریهجمهوریاسالمییعنیتشکیلحکومتیبرمبنای
اسالم ناب و متکی بر مردمساالری برخاسته از عمق اسالم را مهمترین ابتکار امام
احل عظیمالشأن خواندند و تأکید کردند :راز پرشکوه ماندگاری جمهوری
امام ر ِ
اسالمی و نظام امام خمینی ،با وجود همه پیشبینیهای دشمنان در باره زوال این
نظام ،همراهی دو کلمه «جمهوری» و «اسالمی» یعنی حاکمیت توأمان اسالم و
مردماستوازاینپسنیزهمراهیهمیندوکلمهتضمینپیشرفتمستمرخواهد
بود.
رهبر انقالب همچنین با اشاره به تأکید همیشگی امام خمینی درباره ضرورت
شرکت آحاد مردم در انتخابات ،انتخاب فردی شایسته را راهحل نابسامانیها
ومشکالت خواندند و با بیان نکاتی مهم در باره لزوم پایبندی رییسجمهور آینده به
ایجاد عدالت اجتماعی ،مبارزه صریح و بدون مالحظه با فساد وتقویت تولید داخلی
افزودند :آحاد مردم خود را به شرکت در انتخابات و تشویق دیگران به این کار ملزم
بدانند.
ایشان با اشاره به جاری شدن دوباره یاد و خاطره امام در ایام رحلت آن بزرگوار
افزودند:ملتوکشورهمیشهبهنگاهبانیازیادورهنمودهای«آنشخصیتعظیم،
آن رهبر بیجایگزین و آن خردمند حکیم و برخوردار از اراده پوالدین ،دل عطوف و
ایمانعمیق»نیازمنداست.
رهبر انقالب با اشاره به اول انقالب و حجم بیسابقه پیشبینیهای مکرر
زیادهخواهان جهانی مبنی بر نابودی دو ماهه ،شش ماهه و یا حداکثر یکساله
جمهوری اسالمی افزودند :صالبت و قاطعیت امام و پیروزیهای درخشان ملت
در جنگ و مسائل دیگر ،این همهمه را کمرنگ کرد اما بعد از رحلت امام خمینی،
دشمنان و بدخواهان بار دیگر به تکرار آرزوی خود مبنی بر زوال جمهوری اسالمی
پرداختند.
حضرت آیتالله خامنهای ،اعالم رسمی یک حزب فرسوده و پرمدعا در سال ،۶۹
نامه چند سال بعد گروهی از نمایندگان مجلس مبنی بر رو به پایان بودن مهلت
یمبنیبرنرسیدنجمهوری
جمهوریاسالمیواعالمعلنیبرخیمقاماتآمریکای 
اسالمی به چهل سالگی را از نمونههای پیشگوییهای غلط برای زوال جمهوری
اسالمی بر شمردند و گفتند :این افراد و گروهها در پیشگوییهای خود ،عالوه بر
بیان آرزوهایشان ،به شکست و نابودی انقالبهای جهان نیز استناد میکردند.
رهبر انقالب افزودند :حتی در داخل کشور نیز دو نهضت مشروطیت و نهضت
ً
ملی چند سال بعد از شکلگیری با روی کار آمدن دیکتاتوری کامال سیاه رضاخان و
استبدادکودتایی،پیچیدهوعمیقمحمدرضاشکستخوردندبنابراینپیشبینیها
درباره نابودی جمهوری اسالمی به این مسائل تاریخی نیز متکی بود.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به شکست کامل پیشگوییهای دشمنان و
اقتداروپیشرفتوتوسعهمستمرجمهوریاسالمیافزودند:رازپرشکوهوافتخارآمیز
نظام امام خمینی ،همراهی دو کلمه جمهوری و اسالمی است.
ماندگاری ِ
جمهوریاسالمی؛مهمترینابتکارامامخمینی(ره)
ایشان ،ابداع نظریه جمهوری اسالمی را کار بزرگ امام خمینی خواندند و افزودند:
امام بزرگوار این نظریه را در عرصه نظریات سیاسی بین المللی وارد کرد و با قدرت
مردم و معرفت بسیار عمیق خود آن را عینیت بخشید و محقق کرد.
رهبر انقالب ،شناخت و تسلط جامع امام خمینی بر معارف اسالمی را پشتوانه
ایجاد و تحقق نظریه جمهوری اسالمی برشمردند و گفتند :امام لزوم حاکمیت
ً
اسالم و اعتقاد به مردم را از دل اسالم ناب به دست آورده بود و به آنها عمیقا ایمان
داشت.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به مخالفان سرسخت دو وجه اسالمی و مردمی
بودن جمهوری اسالمی افزودند :بخشی از مخالفان حاکمیت اسالم« ،سکوالرهای
غیرمذهبی» بوده و معتقدند دین شأنیت تشکیل نظام سیاسی و مدیریت کشور را
ندارد و محصور به مسائل فردی و عبادات است ،البته عدهای از سکوالرها هم معتقد
ً
بودند دین اصوال مضر و افیون جامعه است.
رهبر انقالب افزودند :دسته دیگری از مخالفان حاکمیت اسالم ،به دین اعتقاد
دارند اما میگویند اسالم نباید به سیاست آلوده شود ،این افراد در واقع «سکوالرهای
مذهبی» هستند و به دخالت و حاکمیت دین در شئون زندگی سیاسی -اجتماعی،
اعتقادیندارند.
ایشان ،مخالفان مردمی بودن جمهوری اسالمی را نیز دو دسته دانستند و گفتند:
جمعی از این مخالفان« ،لیبرالهای سکوالر» هستند که میگویند دموکراسی و
مردمساالری را باید لیبرالها و تکنوکراتها ایجاد کنند و این مسئله ربطی به دین
ندارد.
حضرت آیتالله خامنهای خاطرنشان کردند :دسته دوم مخالفان مردمساالری
دینی ،به دین اعتقاد دارند اما میگویند مردم در حاکمیت دینی هیچ کارهاند و دین
باید بدون اتکا و نقشآفرینی مردم ،حکومت تشکیل دهد که شکل افراطی این نظر،
در سالهای اخیر در شکلگیری گروه داعش ظاهر شد.
حضرت آیتالله خامنهای حاکمیت دین با اتکا به مردم را یک استنباط و نظریه
عالمانه و نه احساسی خواندند و گفتند :مردمساالری دینی از متن اسالم برخاسته
است و هر کس انکار کند در قرآن مطالعه و تدبر نکرده است.
ایشان ،با استناد به آیات مکرر قرآن مبنی بر لزوم اطاعت مردم از رسول اکرم
افزودند :در صدها آیه قرآن زمینههای اطاعت مردم از نبی مکرم تشریح شده است
که آیات جهاد ،اقامه قسط و عدل ،اجرای حدود ،معامالت اجتماعی  -اقتصادی،
قراردادهایبینالمللیودههاعرصهدیگرازجملهاینزمینههاهستندکهمجموعه
همینزمینهها،بهمعنایتشکیلحکومتاست.
همراه بودن اسالم و مردم ،راز ماندگاری جمهوری اسالمی
رهبر انقالب با استناد به احادیث فراوان و سنت رسول اکرم مبنی بر تشکیل
حکومت افزودند :بعد از رحلت پیامبر با وجود اختالف درباره جانشینی ایشان،
احدی از مسلمانان شک نداشت که باید حکومت بر اساس دین و قرآن ادامه یابد.
رهبر انقالب ،در جمعبندی این بخش از سخنانشان تأکید کردند :بر اساس آیات
قرآن مجید و احادیث و سنت پیامبر ،اگر کسی به اسالم اعتقاد داشته باشد باید به
حاکمیتاسالمهممعتقدباشد.
رهبر انقالب بعد از تبیین موضوع حاکمیت اسالم ،به موضوع جمهوریت و
مردمساالریپرداختندوباتأکیدبراینکهاعتباررأیمردممسئلهبسیارمهمیاست،
گفتند :به این موضوع از دو منظر می توان نگریست  -۱از منظر دینی و اعتقادی و
در چارچوب مسئولیت و حق  -۲از این منظر که تحقق عملی حاکمیت دین بدون
مردمامکانپذیرنیست.
ایشان درخصوص رأی مردم از منظر دینی و اعتقادی افزودند :در آیات و روایات،
آحاد مردم و خواص در قبال سرنوشت جامعه و همچنین جلوگیری از انحراف و
بروز شکاف طبقاتی مسئول دانسته شدهاند و امربه معروف نیز یک وظیفه عمومی
شمرده شده که یکی از مهمترین معروفها برپایی حکومت دینی است .همچنین
انسانها دارای اراده و حق تعیین سرنوشت هستند که حاکمیت مردم یکی از
نمودهای حق تعیین سرنوشت است .رهبر معظم انقالب به موضوع مردمساالری
دینیازمنظرنیازحکومتهابهپشتوانهمردمینیزاشارهکردندوگفتند:حکومتها
بدون پشتوانه مردمی ،چارهای جز روی آوردن به زور و ظلم نخواهند داشت و از آنجا
که در حکومت اسالمی ظلم جایز نیست ،تحقق حکومت اسالمی و ادامه آن ،فقط
باپشتوانهمردمیامکانپذیراست.حضرتآیتاللهخامنهایتأکیدکردند:بنابراین
مردم ساالری دینی و جمهوری اسالمی یک طرح ناب و خالص دینی است و اینکه
برخیمیگوینداماممردمساالریراازغربیهاگرفت،سخنیبیمبنااستزیراامام
کسی نبود که بخاطر رودربایستی از حکم خدا منصرف شود .ایشان افزودند :روزی
که امام موضوع الزام حجاب در اجتماع را مطرح کردند برخیها از جمله بعضی
نزدیکان امام مخالف بودند اما ایشان بطور قاطع ،دستور دین را مطرح کردند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :امام بزرگوار با انجام این نواندیشی دینی که
مبتنی بر معرفت عمیق دینی بود ،ملت ایران را که قرنها با استبداد خو گرفته بود،
به میدان آورد تا با باور به تواناییهای خود ،کارهای بزرگی همچون ساقط کردن
سلطنتچندهزارسالهوایستادگیدرمقابلجنگهشتسالهومتکیبهپشتیبانی
همه قدرتهای بزرگ دنیا را انجام دهند.

ایشان با تاکید بر اینکه امام دو کلمه «جمهوری» و «اسالمی» یعنی «حاکمیت
اسالم» و «حاکمیت مردم» را گرهگشای همه مشکالت میدانستند ،افزودند :هر
زمان که مردم بهکار گرفته شدند و معیارهای اسالم رعایت شد ،پیش رفتیم و هرجا
که یکی از این دو رعایت نشد ،پیش نرفتیم.
رهبر انقالب به یک نمونه اشاره کردند و گفتند :اگر در اقتصاد ،رشد کارگاههای
کوچک و متوسط یعنی زمینه ورود مردم را به حوزه تولید فراهم کرده بودیم اکنون
وضعاقتصادیبهتربود.
ایشان افزودند :بنابراین اگر مسئوالن حدود و موازین اسالمی را در مسائل داخلی
و خارجی رعایت ،و سازوکار حضور مردم در صحنه را نیز فراهم کنند ،مشکالت حل
خواهدشد.
دیدگاه امام(ره) درباره مردمساالری و انتخابات
حضرت آیتالله خامنهای در ادامه با اشاره به برخی بیانات امام(ره) درباره اسالم و
مردمساالری افزودند :از دیدگاه امام(ره) ،اسالم از یک طرف «ضد تحجر و التقاط»،
«ضد ظلم ،استکبار ،فساد و ویژهخواری»« ،ضدسلطه آمریکا و دخالت بیگانگان»،
«ضد اشرافیگری و اختالف طبقاتی» ،و از طرف دیگر «طرفدار محرومان و
عدالتخواه»است.
ایشان همچنین در خصوص دیدگاه امام درباره مردمساالری و انتخابات
خاطرنشان کردند :امام انتخابات را «فریضه دینی» میدانستند و در وصیتنامه
خود میگویند «عدم حضور در انتخابات در برخی مقاطع چه بسا گناهی در رأس
گناهان کبیره باشد» و «کوتاهی در مشارکت ،پیامدهای دنیوی و حتی تا نسلهای
بعد داشته باشد که مستلزم بازخواست الهی است».
رهبر انقالب اسالمی گفتند :به لطف خداوند بعد از رحلت امام ،ملت ایران عطیه
الهی مردمساالری دینی را حفظ کرده و در مقابل توطئه دشمنان برای جدایی مردم
ِ
از نظام و بیاعتقاد کردن آنها به اسالم و مردم ساالری دینی ،محکم ایستادهاند.
حضرت آیتالله خامنهای افزودند :متأسفانه برخی با ادبیات مختلف ،حرف
دشمنان را تکرار میکنند .گاهی از لزوم ایدئولوژی زدایی و حرکت به سمت لیبرال
دموکراسی میگویند ،گاهی از موضع دلسوزی برای قداست دین وارد میشوند و
حتی برخی هم می گویند ضوابط اسالمی با مردمساالری قابل جمع نیست.
ایشان تأکید کردند :کسانی که این سخنان را تکرار می کنند ،دلسوز ملت ایران
نیستند و بهدنبال زدن ریشه اسالم هستند.
رهبر انقالب با اشاره به قانون اساسی که در آن هم جمهوریت و هم اسالمیت
درنظر گرفته شده است ،گفتند :در قانون اساسی ،از شروط رییسجمهور« ،رجل
سیاسی و مذهبی بودن» و «حفظ تقوا و امانت» است و این بدین معناست که رییس
قوه اجرایی با اقدامات خردمندانه ،در سیاست مصلحت مردم را در نظر بگیرد و در
میدان اعتقادات نیز دین مردم را هدایت و حفظ کند.
لزوم بررسی تصدیق کارآمدی و شعارهای نامزدها از خالل عملکرد گذشتهی آنها
ایشان در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به گرمتر شدن محیط انتخابات
گفتند :دعوت مردم به حضور نیافتن در انتخابات با بهانههای واهی ،عمل به
خواست دشمنان است و اگر هر یک از دو رکن مردمساالری و دین تضعیف شود،
اسالم و ایران ضربه و سیلی خواهند خورد.
رهبر انقالب افزودند :گفته میشود برخی بهعلت فشارهای معیشتی که همه ما
آن را لمس میکنیم ،برای شرکت در انتخابات مردد هستند یا برخی میگویند در
دورههای قبل با شوق به فردی رأی دادیم اما در آخر دوره ،منجر به دلخوری شد،
بنابراین در انتخابات شرکت نمیکنیم .این موارد استداللهای درستی نیستند و
نباید ما را از مشارکت در انتخابات دلسرد کنند.
ایشان تأکید کردند :اگر نابسامانی ،ناکارآمدی و ضعف در مدیریتها وجود دارد،
باید آن را با انتخاب درست و خوب و روی کارآوردن مدیریت مردمی و اسالمی جبران
کرد نه با شرکت نکردن در انتخابات.
حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر دقت در انتخاب و توجه به عملکرد کاندیداها
ً
افزودند :صرفا به وعدهها و حرفها نمیتوان اکتفا کرد همچنانکه در قضیه مذاکرات
هستهای هم که در جریان است ،همواره به مسئوالن گفتهایم به عمل کار برآید و به
حرفها و وعدهها نمیتوان اعتماد کرد.
رهبر انقالب خاطرنشان کردند :کارآمدی را با حرف نمیشود تشخیص داد،
بنابراین باید نگاه کرد که آیا گذشته و عملکرد کاندیداها ،وعدههای آنها را تأیید و
تصدیقمیکندیانه؟
چندتوصیهمهمبهنامزدهایمحترم
ایشان در ادامه چند توصیه مهم به نامزدهای محترم داشتند.
رهبر انقالب اسالمی با توصیه مؤکد به کاندیداها به پرهیز از بیان وعدههایی که
از انجام آنها مطمئن نیستند ،گفتند :دادن وعدههای بدون پشتوانه عملی جایز
نیست و اینگونه وعده ها ،گناه و به ضرر کشور است چون با محقق نشدن آنها مردم
از انتخابات و نظام دلسرد میشوند بنابراین فقط وعدههایی بدهید که اهل فن آنها
راتأییدمیکنند.
حضرت آیتالله خامنهای ،توقع دیگر از کاندیداها را صداقت با مردم و بیان
ً
شعارهایی دانستند که در دل خود به آنها کامال اعتقاد دارند و افزودند :کاندیداها با
مردم صادق باشند و شعارهایی ندهند که به آنها اعتقاد ندارند.
رهبر انقالب اسالمی ،تشویق به مشارکت در انتخابات را وظیفه تک تک مردم
دانستند و گفتند :تک تک مردم خود را موظف بدانند که همه آحاد مردم اعم از
خانواده ،دوستان و آشنایان را به مشارکت در انتخابات دعوت کنند و این ،مصداق
«تواصی به حق» است.
ایشان افزودند :توقع دیگر از کاندیداها این است که در صورت پیروزی ،خود را به
«عدالت اجتماعی»« ،کاهش فاصله فقیر و غنی»« ،مبارزه بدون مالحظه با فساد»،
«تقویت تولید داخلی و مبارزه با قاچاق و واردات بیرویه و افرادی که با پر کردن جیب
خود از طریق واردات کمر تولید داخلی را میشکنند» متعهد بدانند.
ً
حضرت آیتالله خامنهای تأکید کردند :کاندیداها صراحتا درباره این موضعات
موضعبگیرندتااگربعدازانتخاب،عملنکردند،دستگاههاینظارتیبتوانندازآنها
سؤال و مؤاخذه کنند.
در احراز صالحیتها به برخی جفا شد؛ مسئوالن جبران کنند
ضروری دینی و انسانی
رهبر انقالب در بخش پایانی سخنانشان یک تذکر
ِ
درباره مسائل پیشآمده در جریان عدم احراز صالحیت برخی ثبتنام کنندگان در
انتخاباتبیانکردند.ایشانخاطرنشانکردند:بهبعضیازافرادیکهصالحیتشان
احرازنشد،ظلموجفاشدوبهآنهایاخانوادههایشانکهخانوادههایمحترموعفیفی
ً
بودند ،نسبتهای خالف واقع داده شد که بعدا ثابت شد آن گزارشها غلط و خالف
است .حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به انتشار این موارد در بین مردم و در فضای
مجازی رها و بدون قید و بند ،تأکید کردند :حفظ آبرو جزو باالترین حقوق انسانها
ِ
است بنابراین خواهش و مطالبه من از دستگاههای مسئول این است که مواردی
را که گزارش خالف واقع راجع به فرزند یا خانواده کسی داده شده ،جبران کنند.
ایشان افزوند :خداوند متعال ما را از ظلم ،هتک حرمت مؤمن و تخلف از
وظایفمان محفوظ بدارد .امام بزرگوار را با اولیاء بزرگ خود محشور و او و شهیدان
را از ما راضی کند و با تقدیر خیر برای ملت ایران ،این انتخابات را جزو انتخابات
دشمنشکنقراردهد.

آیتاللهسیدحسنخمینی:

خیلی هامیخواستنداز«جمهوریت»
انتقامبگیرند

یادگار امام با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب اخیر در خصوص «نقش مردم در
جمهوری اسالمی» ،گفت :من جا دارد تقدیر کنم و عرض ارادت کنم خدمت رهبر معظم
انقالب که در سالگرد ارتحال امام این مسأله را خوب توضیح دادند؛ چرا که شاهد بودیم
خیلی ها می خواستند در این آب گل آلود مسائل سیاسی انتقام خودشان را از جمهوریت
بگیرند و فراموش کرده بودند که میراث بزرگ امام «جمهوری اسالمی» است.
آیت الله سید حسن خمینی شنبه شب گذشته در دیدار با وزیر آموزش و پرورش بابیان
اینکه من جا دارد تقدیر کنم و عرض ارادت کنم خدمت رهبر معظم انقالب که در سالگرد
ارتحال امام این مسأله را خوب توضیح دادند؛ چرا که شاهد بودیم خیلی ها می خواستند
در این آب گل آلود مسائل سیاسی انتقام خودشان را از جمهوریت بگیرند و فراموش کرده
بودند که میراث بزرگ امام «جمهوری اسالمی» است و باید با حفظ احترام و تکریمی که
رهبر معظم انقالب نسبت به بحث جمهوریت داشتند و تأکیدی که روی این مسأله کردند
به هوش باشیم در مقام عمل هم کسانی نباشند که این را لطمه بزنند.
یادگار امام تأکید کرد :در حوزه نظری نیز نباید «جمهوریت» لطمه بخورد و به همان
اندازه که اسالم برای ما مقدس است ،جمهوریت هم رکن بزرگی برای حکومت اسالمی
است .لذا باید به این هم توجه داشت و البته این را هم بدانیم که اگر «جمهور» برود اسالم
هم لطمه می بیند و حکومت اسالمی هم باقی نمی ماند .لذا تنبه روز گذشته ایشان امر
بسیار مبارکی بود و جای تکریم دارد.
ویگفت:اندیشهبلندیکهانقالبراپدیدآوردتقارنچهارمسألهمهماستقالل،آزادی،
جمهوری و اسالمی است .این را باید از دانش آموزان دریغ نکرد و همه باید این را بگوییم و
چه بهتر در از محیط دانش آموزی؟! چه کسی برای بیانش بهتر از معلم ها؟!
سیدحسنخمینییادآورشد:مادرتاریخمملکتخودمانکمازاستعمارلطمهنخورده
ایم .واقعیت این است که از اواسط دوره قاجار و البته از اواسط دوره صفوی به نوع دیگری،
پای استعمارگران به ایران باز شده است .اواخر دوره قاجار که دیگر اساسا تقدیر امور ما
به دست خارجی ها بوده است .من جای دیگر هم عرض کرده ام یکی از نقاط تاریک
مشروطه ما شکل گیری او در سفارت انگلیس است .از نظر تاریخی هیچ امر شیرینی
نیست ولو اینکه اهداف سردمداران او اهداف بلندی بوده است.
وی افزود :برای ضدیت با روسیه به سراغ آلمان و بعد آمریکا رفتند ،غافل از اینکه به
خودمان باور داشته باشیم و روی پای خودمان بایستیم .چیزی که امروز تحت عنوان
«استقالل» از آن یاد می کنیم ،یعنی «نفی استعمار» و این چیزی است که از خواسته
های تاریخی مردم ایران است و به تعبیر مرحوم مدرس -که در کالم دکتر مصدق هم بوده-
«موازنه منفی» است .ما نمی خواهیم به کسی تن بدهیم و زیر بار کسی برویم.
مردمتصمیمگیرهستند
یادگار امام اظهار داشت :دومین آرمان ما «آزادی» است .آزادی به معنای استقالل در
مقیاس فردی است ،کما اینکه استقالل به معنای آزادی در مقیاس ملی است .آزادی هم
تقابل با استبداد و آن هم آرمان ملت ایران است .آن هم استبداد وحشتناک سلطنتی
قاجار و بعد در دوره پهلوی و اینکه انقالب اسالمی میخ تابوت را بر تفکر سلطنتی بر این
کشور زده است .خود این یکی از دستاوردهای بزرگ انقالب اسالمی است.
وی ادامه داد :رکن سوم «جمهوری» است که مردم تصمیم گیر هستند .البته وقتی می
گوییم مردم به معنای اکثریت است چون همه که نمی توانند با هم همراه باشند .اکثریت
به مکانیزم های پذیرفته شده جهانی تن می دهند و مسیر را پیش می برند .اینکه امام
بالفاصله بعد از پیروزی اصل رفراندوم را مطرح کردند.
هر جا مردم بوده اند مشکالت حل شده است
سید حسن خمینی تأکید کرد :رهبر معظم انقالب در سخنان اخیر خود نکته خیلی
خوبی داشتند؛ واقعا هر جا مردم بوده اند مشکالت حل شده و هر جا همدلی نکرده اند
مشکالت روی هم جمع شده است .نیت مسئولین هرقدر هم خوب بوده هیچ فایده ای
نکرده اگر مردمهمراهینکردند.همانطور کهفیلمی ازسخنان امام در دوران دفاع مقدس
پخش می شود که اگر مردم نبودند شما نمی توانستید دفاع مقدس را اداره کنید .و این
جمله را می توان اینگونه ادامه داد که نمی توانستند صلح و رفاه را اداره کنند ،نمی توانند
اقتصاد را اداره کنند و ...و تا وقتی همراهی آنها نباشد هیچ نتیجه ای نمی گیرند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر کشور:

برای دولت در ابتدای مناظره دوم فرصت
پاسخگوییدرنظرگرفتهشود

رئیس دفتر رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر کشور به عنوان رئیس کمیسیون بررسی
تبلیغاتانتخاباتریاستجمهوری،برضرورتتعیینوقتیمناسبدربرنامهمناظرهدوم
نامزدهادررسانهملیبرایپاسخگوییبهاتهاماتمطرحشدهازسویبرخینامزدهاعلیه
دولتدرنخستینمناظرهزندهتلویزیونی،تاکیدکرد.
محمودواعظی در این نامه خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی ،تاکید کرده است :با
توجه به طرح اتهامات ،نسبت های ناروا ،تحریف اطالعات و ارائه آمار غلط و سیاه نمایی
از وضعیت کشور و اظهارات خالف واقع و غیر منصفانه علیه دولت تدبیر و امید از سوی
برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره زنده تلویزیونی روزشنبه ،ضمن
بررسی این موضع از سوی کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری  ،طبق
قانون می بایست با در نظر گرفتن فرصتی مناسب در برنامه مناظره دوم داوطلبان و
پیش از آغاز مناظره و سخنان آنان  ،امکان پاسخگویی به این اتهامات در رسانه ملی فراهم
شود.
در نامه رئیس دفتر رئیس جمهوری به وزیر کشور تاکید شده است ،متاسفانه در مناظره
اول شاهد سیاه نمایی ها در مورد شرایط کشور و بیان اظهارات بعضا غیرمنصفانه از سوی
برخی نامزدها علیه دولت و انتصاب مشکالت ناشی از جنگ اقتصادی ۳.۵ساله و شیوع
ویروس کرونا به آنچه "ناکارآمدی دولت" خوانده شده ،بودیم که ضروری است برای روشن
شدن افکار عمومی و پاسخ به اتهامات و ابهامات مطرح شده ،پاسخ ها و دفاعیات دولت
در مناسبت ترین و سریع ترین زمان ممکن به اطالع مردم شریف کشور رسانده شود.
اسحاقجهانگیری:

من خود را از مصادیق جفا میدانم ،اما
اعتراض و تقاضایی ندارم

معاوناولرئیسجمهوردرپیامتوییترینوشت:رهبرمعظمانقالبامروزنسبتبهجفا
و ظلمی که در جریان عدم احراز صالحیت و برخی از نامزدهای ریاست جمهوری شده
ً
صریحا تذکر دادند و مطالبه جبران آن کردند.
« اسحاق جهانگیری» در این پیام افزود :من خود را از مصادیق این جفا و ظلم می دانم،
اما هیچ اعتراض و تقاضایی نداشته و ندارم .از بزرگواری ایشان صمیمانه تشکر می کنم.
معاون اول رئیس جمهور در این پیام تصریح کرد :ولی هزینه شدن از جایگاه رهبری را به
مصلحت نمی دانم از شورای محترم نگهبان می خواهم هر مبنا و مستندی برای تصمیم
خود درباره من دارد را در اختیار عموم ملت قراردهد.
محسنمهرعلیزاده:

دولت در سایه دیگر در سایه نیست
محسن مهرعلیزاده نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حساب
کاربری خود در توییتر نوشت «:دولت در سایه دیگر در سایه نیست آفتاب بر آن تابیده و
مشخص است چه کسانی چوب الی چرخ مملکت میگذارند».
محسن مهرعلیزاده در توییت دیگری درباره حوادث آبان ۹۸اظهار داشت «:با تشکیل
کمیته حقیقتیاب به موضوع رسیدگی و از خانواده کشته شدگان دلجویی میکنم.
سیاست ما جذب حداکثری خواهد بود .پرونده مقصران را نیز به دستگاه قضایی ارجاع
خواهم داد و اگر بهآن رسیدگی نشود ،به ملت گزارش خواهم داد».
عبدالناصرهمتی:

در مناظرههای انتخاباتی از تحریمها و
کروناسوالیپرسیدهنشد

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تحریمهای آمریکا علیه ملت ایران و
شیوع بیماری کرونا را دو مساله مغفول مانده در مناظر ههای انتخاباتی عنوان کرد.
«عبدالناصر همتی» در حساب کاربری خود در توییتر نوشت :تاسفآور است که در
ساختار بد و پرسشهای شانسی مناظره ،کسی نپرسید برنامه نامزدها درباره دو مساله
مهم چیست :اثر شدیدترین جنگ تحریمی تاریخ جهان بر اقتصاد ایران و اثر کرونا که
دهها هزار نفر از هموطنانمان را از ما گرفته است.
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آیا افسردگی میتواند موجب ریزش مو شود؟

کارشناسان برخی شواهد را یافته اند که نشان می دهد برخی عالئم افسردگی ممکن
است با ریزش مو ارتباط داشته باشند.
افسردگی اغلب شامل پریشانی عاطفی همراه با عالئم جسمانی مانند خستگی ،درد،
و مشکالت گوارشی می شود.
به نقل از "هلث الین اگر متوجه عالئم افسردگی شده و همچنین با ریزش مو مواجه
هستید ،شاید این پرسش برای شما مطرح شود که آیا ریزش مو نیز یکی دیگر از نشانه ها
یا عوارض جانبی افسردگی است یا خیر .در شرایطی که شواهدی وجود ندارند که نشان
دهندهتاثیرمستقیمافسردگیبرریزشموباشند،امااینشرایطممکناستنقشیغیر
مسقیمدرنازکشدنتارهایموداشتهباشد.البته،افزایشچشمگیریاناگهانیدرریزش
مو می تواند منبع جدیدی از استرس یا عامل بدتر شدن خلق و خوی گرفته شما باشد.
چگونه افسردگی ممکن است در ریزش مو نقش داشته باشد
کارشناسان برخی شواهد را یافته اند که نشان می دهد برخی عالئم افسردگی ممکن
است با ریزش مو ارتباط داشته باشند.
مطالعه ای در سال 2012پیوندهای احتمالی بین ریزش مو و عالئم افسردگی در157
زن که در سنین مختلف قرار داشتند را بررسی کرد.
پژوهشگران پرسش هایی درباره موارد زیر را با این افراد مطرح کردند:
 نوع مو  -رنگ مو  -استفاده از شامپو ،شانه یا برس ،و دفعات رنگ کردن مو  -داروهایمصرفی فعلی  -شرایط سالمت زمینه ای مرتبط با ریزش مو  -عالئم افسردگی  -روابط
شخصی
از زنانی که با آنها مصاحبه شده بود 54،درصد گفتند که ریزش مو را تجربه کرده اند .در
شرایطی که  29درصد آنها دو یا تعداد بیشتری از عالئم افسردگی را گزارش کردند38 ،
درصد زنانی که ریزش مو را تجربه می کردند دارای حداقل دو عالمت کلیدی افسردگی
نیز بودند - :خلق و خوی همواره گرفته یا ناراحت  -کاهش عالقه و لذت بردن از فعالیت
های منظم و زندگی روزانه  -خستگی و انرژی کم
همچنین ،نویسندگان مطالعه اشاره داشتند زنانی که در دهه دو و سوم زندگی خود قرار
داشتند ،احتمال بیشتری داشت عالئم افسردگی و ریزش مو را تجربه کنند.
این مطالعه مشخص نکرد که افسردگی به واقع موجب ریزش مو می شود .همچنین،

درباره خاصیت آهنربایی واکسن کرونا؛ چرا
اینشایعهحقیقتندارد؟

برخی از افراد در شبکههای اجتماعی ادعا میکنند که پس از تزریق
واکسن کووید ۱۹-بر روی بازوی آنها ،به ناحیه تزریق واکسن آهنربا
میچسبد .آنها باور دارند که داخل ترکیبات واکسن کووید ۱۹-مواد فلزی
وجود دارد و این مواد باعث چسبیده شده آهنربا به بدن میشود.
این ماجرا همراه با انتشار عکسها و ویدئوهایی در شبکههای اجتماعی
مانند اینستاگرام ،تیک تاک و توئیتر مطرح شد .در یکی از این ویدئوها
زنی با نشان دادن وسیلهای شبیه آنربا که به بازوی او چسبیده است،
ادعا میکند که با تزریق واکسن فایزر یک تراشه وارد بازوی او شده است ،به
همین دلیل به دست او آن ربا میچسبد.
ً
احتماال منظور او از تراشه ،وسیلهای است که میتواند از افراد جاسوسی
کند .این شایعه مدتها قبل نیز درباره واکسنهای کرونا گسترش پیدا
کرده بود.
اما قبل از اینکه باور کنید با تزریق واکسن کووید ۱۹-بازوی شما اهنربا
را به خود جذب میکند ،چند نکته را به خاطر بسپارید .اول از همه :اگر
قرار است پس از تزریق واکسن ،بازوی شما مانند در یخچال آهنربا را نگه
دارد ،باید مقدار قابل توجهی فلز به وسیله واکسن به بازوی شما وارد شود آن
باشد؛ در حالی که مقدار واکسن کووید ۱۹-کمتر از ۱میلی لیتر است .مثال
ً
واکسن فایزر و مدرنا  ۰/۳میلی لیتر است .این حجم اصال برای وارد کردن
یک تراشه به داخل بدن کافی نیست .حتی اگر تمام محتوای واکسن فلز
باشد ،باز هم برای اینکه به بازوی شما خاصیت جذب آهنربا بدهد کافی
نیست.
دوم اینکه؛ مواد تشکیل دهنده واکسنهای فایزر ،مدرنا و جانسون و
جانسون در سایت سازمان غذا و داروی ایاالت متحده آمریکا را منتشر
شده است ،واکسن فایزر از ماده  ،mRNAلیپید ،کلرید پتاسیم ،فسفات
پتاسیم مونوبازیک ،کلرید سدیم ،دی هیدرات فسفات سدیم دو پایه و
ساکارز تشکیل شده است .ترکیب واکسن مدرنا نیز مشابه واکسن فایزر
است که شامل ،mRNA :لیپیدها ،ترومتامین ،ترومتامین هیدروکلراید،
اسید استیک ،سدیم استات سه هیدرات و ساکارز میشود .مواد تشکیل
دهنده واکسن جانسون و جانسون اندکی متفاوت است .واکسن جانسون
و جانسون از نظر ترکیب ژنتیکی با دو واکسن دیگر متفاوت است .در این
واکسن از ویروس ضعیف شده سارس به جای فناوری  mRNAاستفاده
شده است .اما بقیه ترکیب آن تفاوت چندانی ندارد و شامل اما بقیه تفاوت
چندانی با مونوهیدرات اسید سیتریک ،دی هیدرات سیترات تری سدیم،
اتانول ۲ ،هیدروکسی پروپیل سیکلودکسترین ( ،)HBCDپلی سوربات
 ۸۰و کلرید سدیم میشود .اما در مجموع اگر استفاده از  mRNAدر
واکسنهای مدرنا و فایزر و استفاده از ویروس ضعیف شده در واکسن
جانسون و جانسون را کنار بگذاریم ،ترکیب کلی واکسنها لیپید ،پروتئین،
نمک و شکر است که در بسیاری از غذاها و مواد خوراکی پیدا میشود و
شاملموادمغناطیسینیستند.
سوم اینکه؛ این تئوری توطئه که «درون واکسنها تراشه وجود دارد» ،هیچ
پشتوانه علمی ندارد .از قضا این ادعاها در شبکههای اجتماعیای مانند
فیسبوک منتشر میشود که بیشتر از هر تراشهای شما را رصد میکند!
شما در این شبکهها با ویدئوهایی مواجه میشوید که در آنها آهنربا به
بازوی افراد میچسبد در حالی که شما نمیدانید این افراد از چه شیوهای
برای چسباندن این وسایل به بازوی خود استفاده میکنند .ترفندهایی که
میتواند شامل استفاده از چسب مایع ،نوار چسب ،عسل یا سایر لوازم
چسبنده باشد .حقیقت این است که هیچ ادعای واضحی درباره وجود
تراشه درون ترکیب واکسنها وجود ندارد.
در آخر اینکه واکسن آهنربا جذب نمیکند اما برای شما آرامش به همراه
میآورد و باعث میشود مثل گذشته زندگی کنید .افرادی که واکسن زدهاند
کمتر ویروس را به خود حمل میکنند و در نتیجه کمتر سایر افراد را دچار
بیماریمیکنند.

پژوهشگران دالیل پزشکی احتمالی ریزش مو را رد نکرده بودند .با این وجود ،نتایج نشان
می دهند که تغییرات در خلق و خو ،مانند افسردگی ،ممکن است با ریزش مو مرتبط
باشند.
نقشاسترس
استرس یک دلیل شناخته شده نازک شدن تارهای مو است .در حقیقت ،استرس می
تواند در سه نوع ریزش مو نقش داشته باشد:
 تلوژن افلوویوم  -تریکوتیلومانیا ،یا اختالل کشیدن و کندن مو  -آلوپسی آرهآتاافسردگی و استرس یکسان نیستند .اما استرس می تواند یک عامل موثر در افسردگی
باشد .تغییرات ناگهانی و ناخواسته در زندگی و چالش های مداوم در زندگی می توانند
استرس فرد را افزایش دهند.
محرک ها ممکن است شامل موارد زیر باشند - :طالق  -از دست دادن شغل  -مرگ
یکی از عزیزان  -استرس کاری  -مشکالت خانوادگی  -شرایط سالمت مزمن یا جدی
سزا برای شما دشوار باشد ،پریشانی عاطفی
اگر مقابله و کنار آمدن با این عوامل استر 
می تواند بدتر شده و در نهایت به افسردگی منجر شود.
همچنین ،افراد بسیاری متوجه ریزش مو طی چند هفته یا ماه پس از زایمان می شوند.
به گفته آکادمی درماتولوژی آمریکا ریزش مو پس از زایمان شرایطی بسیار رایج است.
اما پس از چند ماه تا یک سال ،به احتمال زیاد رشد موی فرد به شرایط عادی خود باز
می گردد.
سزا در زندگی محسوب می
اما تردیدی نیست که زایمان و بچهدار شدن رویدادی استر 
شود.
چه استرس معمول زمانی که در تالش برای سازگار کردن خود با نوزاد هستید و چه
افسردگی پس از زایمان را تجربه می کنید ،یک تراپیست می تواند به بررسی و کشف
درمان های مفید و پشتیبانی از شما کمک کند.
درباره قرص های پیشگیری از بارداری چطور؟
برخی افراد که از قرص های ضد بارداری هورمونی استفاده می کنند ،عالئم افسردگی
را گزارش می کنند.
اگر با احساس افسردگی در زمان مصرف قرص های ضد بارداری مواجه هستید ،می

توانید با یک پزشک درباره توقف مصرف این قرص ها برای کمک به بهبود خلق و خوی
خودصحبتکنید.وقتیبدنباتغییردرهورمونهاسازگارمیشود،ممکناستمتوجه
مقداری ریزش مو یا نازک شدن تارهای موی خود شوید.
در شرایطی که تشخیص دلیل دقیق ریزش مو همواره آسان نیست ،اما بی تعادلی
هورمونی به احتمال زیاد در اینجا مسئول است .به طور معمول ،این نوع ریزش مو موقتی
است.
داروهای ضد افسردگی نیز ممکن است نقش داشته باشند
پژوهش ها نشان داده اند که برخی داروهای ضد افسردگی می توانند احتمال ریزش
مو را افزایش دهند.
مطالعه ای بزرگ در سال  2018داده های  8ساله از مجموع  1,025,140کاربر جدید
از داروهای ضد افسردگی مختلف را مورد بررسی قرار داد .داروها شامل مهارکننده
های انتخابی بازجذب سروتونین ،مهارکننده های بازجذب سروتونین-نوراپینفرین ،و
بوپروپیون ،نوع جدیدی از داروهای ضد افسردگی که به عنوان یک مهارکننده بازجذب
نوراپینفرین-دوپامینشناختهمیشود،بودند.
بوپروپیون(ولبوترین،آپلنزین)بابیشترینمیزانخطرریزشمومرتبطبود،درشرایطی
که پاروکستین کمترین خطر را ایجاد می کرد.
همچنین ،این مطالعه اشاره داشت که سرترالین (زولوفت) بیشتر از دیگر داروهای ضد
افسردگی تجویز شده است .این یافته شایان توجه است زیرا چند مطالعه از جمله مطالعه
هایی در سال های 2015 ،2016و 2005نشان داده بودند که این داروی ضد افسردگی
می تواند موجب ریزش مو شود.
یک مطالعه موردی در سال  2013نشان داد که فلوکستین (پروزاک) ،سرترالین ،و
پاروکستین همگی با ریزش مو مرتبط بوده اند.
پژوهشگران اشاره داشتند که ریزش مو لزوما یک عارضه جانبی داروهای ضد افسردگی
نیست .با این وجود ،این می تواند عاملی قابل تامل باشد ،به ویژه زمانی که بیشتر دالیل
دیگر رد شده اند.
دالیلبالقوهدیگر
ریزش مو می تواند به چند دلیل رخ دهد .از دالیل شایع می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 الگوهای ظاسی ارثی ،که می تواند افراد از هر جسنیتی را تحت تاثیر قرار دهند روند پیری  -تغییرات هورمونی مرتبط با بارداری یا یائسگی  -استرس یا تروما ،از جملهبیماری و عمل جراحی  -کرم حلقوی  -سوریازیس  -برخی داروها  -کاهش وزن  -کمبود
مواد مغذی  -برخی مدل های مو
بیماری های تیروئید ،مانند کمکاری تیروئید نیز می توانند موجب ریزش مو شوند .کم
کاری تیروئید به واسطه تولید کمتر از حد معمول هورمون ها توسط غده تیروئید شکل
میگیرد.
این شرایط می تواند به بروز عالئمی شبیه به عالئم افسردگی از جمله موارد زیر منجر
شود - :کمبود انرژی  -افزایش وزن  -خستگی  -دشواری در پردازش یا یادآوری اطالعات
به طور خالصه ،در شرایطی که امکان دارد هم به یک بیماری تیروئید و هم افسردگی
مبتال باشید ،ممکن است ریزش مو و عالئم شبه افسردگی را به دلیل کم کاری تیروئید
نیزتجربهکنید.
چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم
بهترین اقدام در مورد هر گونه ریزش مو مراجعه به یک متخصص پوست و مو است.
اگر حتی به افسردگی مبتال هستید ،ریزش مو اغلب به دالیل دیگری رخ می دهد.
بدون درمان مناسب ،شما می توانید تداوم ریزش مو را تجربه کنید.
از آنجایی که ریزش موی چشمگیر می تواند موجب استرس و گرفتگی خلق و خو شود،
ریزش موی مداوم می تواند احساس افسردگی را هرچه بیشتر تقویت کند.
اگر متوجه موارد زیر شده اید مراجعه به پزشک بهترین گزینه است:
 نفخ یا تغییرات در وزن  -مشکالت حافظه و تفکر  -خستگی  -مشکالت خواب -بی قراری ،عصبی بودن یا تحریک پذیری  -شکنندگی ناخن ها یا مو  -خشکی یا نازکی
پوست  -ضعف عضالنی  -تکه های خارشدار یا پوسته پوسته روی پوست ،به ویژه روی
پوست سر  -ریزش مو در سراسر بدن  -تعداد زیاد تارهای مو روی بالش یا در راه آب
دستشویی ،شانه یا برس  -قسمت های بی مو روی سر

 دالیل سردردهای تابستانی  +پیشگیری از آنها؛

چگونه از شر خاطرات بد خالص شویم؟

همه ما ممکن است گاه و بیگاه در ذهن خود خاطرات بدی را یادآوری کنیم و
از یادآوری آنها احساس ناخوشایندی داشته باشیم ،آنقدر که دلمان بخواهد از
شر آنها خالص شویم .اما خالص شدن از شر خاطرات بد چقدر ممکن است؟
بعضی خاطرات آزاردهنده هستند و یادآوری مکرر آنها اثر نامطلوبی روی
سالمت روان دارد به همین خاطر تالش برای فراموش کردن آنها کاری ضروری
است .با تالش و کوشش میتوان خاطرات خاصی را فراموش کرد .برای این کار
باید با شناسایی آنچه باعث تحریک این خاطرات میشود شروع کنید.
خاطره هویت است
واقعیت ماجرا این است که هویت ما و چیزی که از خودمان میدانیم همان
خاطرات ما است .به عبارت دقیقتر ما همان چیزی هستیم که به یاد میآوریم.
اینکه چه چیزهایی را به یاد میآوریم و چه چیزهایی را فراموش میکنیم جهان
ما را معنا میکند و درکی از ما به خودمان میدهد .فراموش کردن یکی از راههای
سازگاری با جهان است .واقعیت این است که مغز همواره در حال فراموش کردن
ً
و پاک کردن اطالعات غیر ضروری است اما این فرایند غالبا به صورت ناخودآگاه
انجام میشود .با کمی تمرکز و تالش میتوانیم مداخله آگاهانهتری در فرایند
حذف و فراموشی داشته باشیم.
حافظه همواره در حال بازیابی کردن خود است .چیزی که به نظر فراموش
شده است ،با یک اتفاق دوباره به ذهن ما وارد و پیش چشم ما حاضر میشود.
دانشمندان شناختی این فرایند را بازیابی حافظه مینامند که همواره به
نشانههایی وصل است .کافی است یک نشانه مثل یک بو ،صدا ،تصویر و ...حس
شوند و بالفاصله مجموعه بزرگی از خاطرات را به همراه خود احضار کند .به همین
خاطر برای فراموش کردن باید نشانههای بازیابی را بشناسیم تا بتوانیم نحوه پاسخ
مغز را کنترل کنیم .میتوانیم سعی کنیم از محرکهایی که برانگیزاننده خاطراتی
هستند که نمیخواهیم برایمان زنده شوند ،اجتناب کنیم اما این روش به ندرت
تاثیرگذار است .چراکه این محرکهها آنقدر زیاد و غیر قابل کنترل هستند که
مدیریتآنهاتقریباناممکناست.
برای مثال فردی را تصور کنید که در یک حادثه رانندگی دچار یک استرس
پس از سانحه شده است و یاداوری صحنۀ چپ کردن ماشینش او را به اضطراب
میاندازد ،کافی است این فرد در یک رستوران آهنگی را بشنود که هنگام چپ
شدن ماشینش گوش میکرده است ،این خاطره زنده میشود.
تغییرراشروعکنید
به جای اجتناب از نشانههای بازیابی ،روشی را امتحان کنید که جایگزینی فکر
ً
نامیده میشود .مثال اگر با یکی از بستگانتان بحث تلخی داشتهاید و هرگاه او
را میبینید به یاد آن بحث میافتید سعی کنید از این به بعد روی یادآوریهای
مثبتتری که از او دارید تمرکز کنید .سعی کنید چیزهای خوب و خاطرات خوبی
که با او دارید را زنده کنید .تمرین کنید و انقدر این کار را تکرار کنید که با دیدن آن
فرد آن احساسات منفی جایش را به احساسات و خاطرات متفاوتی بدهد .یک راه
دیگر تمرکز روی سرکوب خاطرات بد است .تالش برای متوقف کردن سناریوها و
خاطرات بدی که با دیدن یک نشانه به ذهنتان میآیند مفید است .اگر بتوانید
جلوی یادآوریهای خود به خودی خاطرات بد را بگیرید روی عملکرد مغز در به
یادآوردن آن خاطرات اثر خواهد داشت .وقتی سعی میکنید یک خاطره را با
خاطره دیگری جایگزین کنید قشر پیشانی چپ مغز شما درگیر میشود و وقتی
تالش میکنید خاطره را سرکوب کنید در نیمکرۀ راست این اتفاق میافتد.
توانایی شما برای فراموشی ،تا حدی با معماری عصبی خاص مغز شما مرتبط
است .مطالعات نشان میدهند که استرس شدید و کمبود خواب توانایی کنترل
خاطرات را کم میکنند و ساز وکار فراموشی را دچار اختالل میکنند .افرادی
که در زندگی خود نامالیمات بیشتری را تجربه کردهاند برای فراموش کردن بهتر
از افرادی عمل میکنند که چنین سختیهایی را از سرنگذارندهاند .اگر چیزی
ً
بزا را تجربه کرده باشید ،بعید است که بتوانید تجربه را کامال از مغز خود پاک
آسی 
کنید .اما آنچه میتوانید انجام دهید این است که میزان ورود و ناخواسته بودن آن
خاطرات را محدود کنید.

میخواهیدگیاهخوارشوید؟
اول اینجا را بخوانید
این نکته ثابت شده که رژیم غذایی گیاهی می تواند خطر ابتال به دیابت ،فشار
خون باال ،کلسترول باال ،و بیماری های قلبی و سکته ها را کاهش دهد.
انتخاب این نوع رژیم همچنین راهی برای جلوگیری از ابتال به سرطان هیا روده
بزرگ ،سینه ،پروستات و سایر سرطان ها است ضمن این که راهی مناسب برای
حفظ سالمت محیط زیست محسوب می شود.
با این حال قبل از انتخاب رژیم غذایی گیاهی و رفتن به سوی گیاه خواری باید
نکات مهمی را دنبال کنید:
به اندازه کافی آهن بخورید :گیاه خواران باید بدانند که منابع گیاهی سرشار از
آهن قدرت جذبشان به اندازه منابع حیوانی نیست .منابع گیاهی حاوی این ماده
معدنی شامل حبوبات ،سبزیجات تیره رنگ ،تخم مرغ ،دانه های آفتاب گردان
و کدو تنبل و همچنین برخی غالت غنی شده است .گیاه خواران باید بیشتر از
افرادی که گوشت می خورند ،آهن را به بدنشان برسانند .این میزان در مردان گیاه
خوار باید  ۱۴.۴میلی گرم در روز و در زنان  ۳۲.۴میلی گرم در روز باشد.
امگا  ۳را فراموش نکنید :اگر از آندسته گیاه خوارانی هستید که ماهی را نیز
به همراه مرغ و گوشت از رژیم غذایی تان حذف کرده اید باید بدانید که امگا ۳
موجود در ماهی برای حفظ سالمت قلب ضروری است .با این حال منابع گیاهی
سرشار از این اسیدهای چرب شامل دانه های کتان ،دانه های چیا ،گردو ،روغن
کلزا ،کنف ،سویا و جلبک دریایی است .مردان روزانه به  ۱.۶گرم امگا  ۳و زنان به
 ۱.۱گرم از این چربی ها نیاز دارند .شما باید منابع گیاهی حاوی این اسیدهای
چرب را بیشتر از منابع حیوانی مصرف کنید.
از غذاهای غیر گوشتی ناسالم اجتناب کنید :قرار نیست با حذف گوشت
قرمز و سایر منابع گوشتی به مصرف بیش از حد آب میوه های شیرین ،دانه های
تصفیه شده ،نان سفید ،برنج سفید و ماکارونی روی بیاورید .این محصوالت قند
خون را به سرعت افزایش می دهند و منجر به افزایش مقاومت به انسولین می
شوند پس شما در معرض ابتال به دیابت قرار می گیرید .به جای انتخاب این
محصوالت ناسالم سراغ دانه های کامل مانند جوی دو سر ،برنج قهوه ای ،انواع
توت ها ،گندم کامل و  ...بروید.
پروتئین را فراموش نکنید :منابع گیاهی شامل پروتئین عبارتند از عدس،
لوبیا ،تخم مرغ ،دانه ها ،آجیل ،محصوالت سویا ،کلم بروکلی ،جو و ...میزان نیاز
روزانه به پروتئین بر حسب سن و وزن متفاوت است .اما به طور کلی مردان روزانه به
 ۵۵۶گرم و زنان به  ۴۶گرم از پروتئین نیاز دارند.
سویا بخورید :سویا یکی از معدود پروتئین های گیاهی است که به طور کامل
توسط بدن جذب و استفاده می شود .سویا حاوی تمام اسیدهای آمینه ضروری
برایحمایتازعملکردبدناست.ضمناینکهچربیغیراشباعآنبرایسالمت
قلب سودمند به نظر می رسد.
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مدیر امور فوریتهای شرکت برق استان قم:

همکاریشهروندانومدیریتمصرف
برق مانع خاموشی شد

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق شرکت توزیع نیروی برق استان قم
گفت :در یک هفته گذشته همکاری شهروندان در کاهش مصرف برق و همچنین
مدیریت بار توسط کارشناسان این شرکت مانع خاموشی در این استان شد.
سیدمحمدارجمندزادهافزود:ازابتدایهفتهجاریتاکنون،بامصوبههیاتدولت
مدیریت بار با نظارت استاندار به استانها سپرده شده است.
وی اضافه کرد :با توجه به شرایط و وضعیت گرمای زودهنگام که دمای قم را در
نیمه اول خردادماه به ۴۳درجه سانتیگراد رساند ،این عامل باعث رشد مصرف برق
در قم شد؛ بهطوریکه طی سالهای گذشته در تیرماه ۵۷هزار مگاوات برق مصرف
میشد ،ولی این میزان برق در نیمه اول خردادماه جاری مصرف شد.
ویبیانکرد:ازروزشنبههفتهجاریهماهنگیکهبامشترکانصنعتی،کشاورزی
و اداری انجام شد ،سبب شد میزان سهمیه تعیین شده را حفظ کنیم و نیازی به
خاموشی خانگی ،تجاری و یا خاموشی در سطح وسیع نباشد.
ارجمندزاده تصریح کرد :اگر وضعیت به همین منوال پیش رود و مصرف در
همین سطح کنترل شود ،این امکان وجود دارد که بدون خاموشی از این معضل
عبور کنیم ،ولی اگر مدیریت مصرف انجام نشود ،در ماههای آینده بهویژه تیرماه که
روزهای گرمتری در پیشرو داریم ،مجبور به قطع برق مشترکان خانگی بهصورت
دورهای خواهیم شد.
وی خاطرنشان کرد :انتظار داریم مشترکان خانگی و تجاری که نسبت باالیی از
مشترکان برق قم را تشکیل میدهند ،الگوی مصرف از جمله تنظیم درجه حرارت
کولر،عدماستفادهازوسایلپرمصرفمثلاتو،جاروبرقی،لباسشوییوظرفشویی
در ساعات اوج مصرف از  ۱۲ظهر تا  ۱۷عصر را رعایت کنند.
وی با بیان اینکه از  ۶۰۰هزار مشترک برق قم ۴۸۰ ،هزار مشترک خانگی است،
افزود :خاموشی در هر سطحی که انجام شود و در هر نقطه و برای هر مشترکی،
دردسرساز خواهد شد.
مدیر امور فوریتهای شرکت برق قم با اشاره به اینکه کوچکترین اقدامات از
جمله خاموش کردن یک المپ اضافه میتواند به گذر از این بحران کمک کند،
گفت :شاید برخی مشترکان تصور کنند خاموش کردن یک المپ تاثیری در کاهش
مصرف برق نداشته باشد ،اما وقتی  ۴۸۰هزار المپ همزمان خاموش میشود،
اثرش در وضعیت و مدیریت بار مشخص میشود و با این تعداد المپ موفق میشویم
برق تعداد زیادی از مشترکان بخش صنعتی که بهواسطه مصرف باال دچار مشکل
شدهاند را روشن نگه داریم.
به گفته وی ،میانگین سقف پیک مجاز در هفته جاری  ۶۷۰مگاوات بود که این
میزان نسبت به این بازه زمانی مشابه سال گذشته بوده است.
مدیرکلغلهاستانقم:

مطالباتگندمکارانقمی
پرداخت شده است

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم ،گفت :مطالبات تمام گندمکاران گرامی استان
که محصول خود را در قالب خرید تضمینی به مراکز خرید این اداره کل تحویل
دادهاند پرداخت شدهاست.
سعید محمدی دهنایبی ضمن اعالم این مطلب از کلیه کشاورزان زحمتکش
استان که هنوز محصول خود را به مراکز خرید ،تحویل ندادهاند دعوت کرد هر چه
سریعتربرایتحویلمحصول،مراجعهنمایند.
وی ادامه داد :در همین رابطه گندمکاران قمی تا دوازدهم خردادماه جاری بیش
از پنج هزار تن از محصول خود را در قالب خرید تضمینی به مراکز خرید این اداره
کل تحویل دادهاند و مبلغ  ۲۵۵میلیارد ریال در این خصوص به ایشان پرداخت
شدهاست .مدیر کل غله و خدمات بازرگانی قم با اشاره به ادامه داشتن خرید
تضمینی گندم از کشاورزان استان ،گفت :طبق پیش بینیهای انجام شده توسط
سازمان جهاد کشاورزی قم ،امسال حدود  ۲۰هزار تن گندم از تولیدکنندگان و
کشاورزان استان توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی خریداری خواهد شد.
ویبیانداشت:درهمینرابطهعالوهبرسیلوی ۱۰۸هزارتنیشهیدآصفنخعی
قم که در کیلومتر ۱۰جاده اراک واقع شده است ،شرکت تعاونی روستایی جعفرآباد
قم نیز به عنوان مباشر خرید آماده تحویل گندم از کشاورزان عزیز آن بخش است.
وی تاکید کرد :البته در انبارهای شرکت تـعاونی بخش جعفرآباد ،محمولههای با
وزن کمتر از هشت تن خـریداری و تحـویل گرفت ه میشود و محمولههای با وزن بیش
ازاینمقداربرایانجامخریدتضمینیبایدبهسیلویملکیاستانتحویلدادهشود.
محمدی با اشاره به اینکه قیمت خرید پایه گندم معمولی مبلغ  ۵۰هزار ریال و
گندم دروم  ۵۲هزار ریال است ،ادامه داد :کشاورزان بهمنظور سهولت در امر تحویل
گندم و نیز دریافت وجه آن ،قبل از مراجعه به مراکز خرید ،نسبت به ثبت اطالعات
زراعی خود در سامانه پهنه بندی وزارت جهاد کشاورزی اقدام نمایند.
گندم مورد نیاز استان قم در سیلوی بتنی شهید نخعی که در جنوب غربی شهر قم
قرار دارد ،ذخیره میشود ،این سیلو دارای ظرفیت ذخیره سازی  ۱۰۸هزارتن گندم
و ۳۶کندو میباشد ،این سیلو با توان تخلیه و بارگیری ۲۰۰تن در ساعت از امکانات
مناسب و تجهیزات کامل تخلیه و بارگیری گندم برخوردار است.

کدام سیاستها ،معضل «جامعه پیری» را حل میکند؟

این روزها نگرانیها نسبت به تهدید «جامعه پیری» برای یک یا دو دهه آینده باال
گرفته است که البته نخستینبار زنگ هشدار آن را رهبر معظم انقالب به صدا در
آوردند و از آن هنگام بحثها حول ریشههای این معضل و راهحلهای آن کلید زده
شد ،اما آیا تاکنون راهحل واقعی برای آن ارائه شده است؟
شاید آخرین نظر در این زمینه را «رجب رحمانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس شورای اسالمی در سخنانی که چندی پیش در رسانهها منتشر شد ،بیان
کرد که گفت :تفکرات فمینیستی و امپریالیستی برخالف آموزههای اسالم و قرآن،
ریشهانسانوجمعیتراهدفگرفتهوتنهاراهمقابلهبااینتفکرغلط،فرهنگسازی
است.
از هنگام به صدا در آمدن زنگ هشدار در کنکاش پیرامون علل پیری جامعه،
تا کنون نظرهای مختلفی احصاء شده اما تا این لحظه هنوز نتایج تحقیقات و
پژوهشها از سوی جامعه علمی و دانشگاهی ،ارائه نشده است؛ یا شاید اساسا
مطالعهای انجام نشده است زیرا سخنان غیرعلمی و غیرکارشناسی که همچنان در
رسانهها مطرح میشود ،نشانگر آن است که یا تحقیق نشده یا اگر شده در اختیار
نهادهایتصمیمسازقرارنگرفتهاست.
هنوز پژوهش جامعی درخصوص اینکه «سیاستهای تعدیل جمعیتی در اوایل
دهه  ۷۰شمسی چه میزان بر کاهش رشد موالید تاثیر داشته؟» ،دیده نمیشود.
همچنین پرسشهای زیادی در ارتباط با سیاستهای یاد شده که پس از جنگ
تحمیلی به اجرا درآمد ،وجود دارد؛ از جمله اینکه آیا آن سیاستها ناظر بر کاهش
نرخ ازدواج و افزایش طالق هم بوده است؟
آیا واقعا تبلیغات «فرزند کمتر زندگی بهتر» عامل گرایش مردم به فرزندآوری شد یا
سیاستهایاقتصادی؟
اگر نقش سیاست و تبلیغات را عامل اصلی بدانیم پس چرا در یک دهه گذشته که
تبلیغات و بستههای تشویقی در نظر گرفته شده ،در سیر نزولی موالید تغییر ایجاد
نشدهاست؟
این عالوه بر ابهامهایی است که در اصل موضوع وجود دارد و آن اینکه آیا موضوع
موالید و بحثهای مرتبط به آن ،بخشنامهمحور و دستوری و تبلیغی است؟ و با
بستههای تشویقی و  ...قابل حل است؟
به طور نمونه ،دولتهای اروپایی که با رشد منفی موالید روبهرو هستند ،در اجرای
سیاستهای تشویقی از دهه ۹۰میالدی قرن گذشته چقدر موفق بودهاند؟
باز هم پرسش دیگری مطرح میشود که آیا موضوعهایی مانند ازدواج ،طالق،
فرزندآوری و از این دست ،در همه جوامع از الگوهای خاصی پیروی میکنند که
مثال با صرف تهاجم فرهنگی ،ماهواره و ...بشود نگرشهای یک جامعه را آن هم
در بحث موالید تغییر داد؟
البته هرگز نمیتوان توسعه ارتباطات و عرصه شبکههای اجتماعی ،افکار
فمینستی و تهاجم فرهنگی غربیها را در رویکردهای اجتماعی حول موالید ،انکار
کرد اما پرسش این است که آیا مطالعهای همهجانبهنگر داشتهایم که سهم هر کدام
از علل موثر در شکلدهی به این مسیر یعنی تهدید جمعیتی ،تعیین شده باشد؟
آیا عوامل دیگری در کار نیست؟ اینکه در ارتباط با علل و ریشههای بحران ،فقط
به عوامل خارجی و  ...بپردازیم کمی «سادهسازی مساله» به نظر نمیآید؟ به این
معنا که اگر فمینستها را سرکوب و همه وسایل ارتباطی را مهار کنیم ،آیا مساله حل
میشود و ما شاهد رشد مثبت خواهیم بود؟
اما اکنون موضوع در بحث راهکارها نیز با پرسشهای زیادی همراه است؛ از حدود
یک دهه پیش ایدهها ،طرحها و تحرکات زیادی وجود داشته که جواب نداده و بیشتر
احساس میشود نوعی «از سر باز کردن» بوده است.
یکی از عینیترین راهکارها ،در دوران دولت پیشین بود که برای هر نوزاد ۲میلیون
تومان به شکل پسانداز در نظر گرفته شد .البته بعدها برخی سیاستهای تشویقی
هم اعمال شد؛ از جمله برداشتن قانون فرزند سوم به بعد در بیمه تامین اجتماعی،
اما تا کنون هیچکدام تاثیری نداشته است.
این روزها نیز مجلس شورای اسالمی سرگرم تصویب قوانینی جدید برای حل
مساله است و برخی پیشنهادها نیز در رسانهها مطرح شده اما عمدتا شامل
بستههایی است که جامعه هدف را  -دهکهای پایین -نمیتواند متقاعد کند زیرا
مانع بزرگ ازدواج و فرزندآوری ،در جای دیگری است.
حتی اگر قوانینی تصویب کنیم که هر مرد ایرانی را مکلف به داشتن  ۳تا  ۴فرزند
کند و بستههای تشویقی هم به او بدهیم ،آیا جواب خواهد داد؟ آیا قانونگذاران هیچ
ارزیابی درستی از هزینههای نگهداری یک نوزاد آن هم در شرایط حاضر اقتصادی
کشوردارند؟
در حقیقت فراموش کردهایم که مساله اصلی ،یک پله پایینتر از دوره زاد و ولد
است ،یعنی مشکل در کاهش نرخ ازدواج و افزایش طالق است؛ به این معنا که
بستر زیستی و انگیزههای ازدواج وجود ندارد و بخش مهمی از طالقها نیز حاصل
ناکامیهای اقتصادی و مشکل معیشت است یا اگر هم دالیل دیگری دارد ،مساله
معیشتیآنراتسریعمیکند.
نخستینمساله،مسکناستکهوقتیبهطرحهاوایدههایمطرحنگاهمیکنیم،
انگار عمدی نادیده گرفته شده است .معضل امروز جامعه ما اگر منطقی نگاه کنیم،
مساله زادآوری نیست ،بلکه بحث تجرد و باال رفتن سن ازدواج و آمار طالق است.
بسیاری از پدرانی که امروز فرزندانی دم بخت دارند ،هنوز مستاجرند و با افزایش

یکروانشناسبالینی:

مدیرکل راهآهن استان قم خبرداد:

جابجایی ۲۴۱هزارو ۵۵مسافردرسالجاری
مدیرکل راهآهن استان قم گفت :در ۲ماهه ابتدایی امسال ۲۴۱،هزار و ۵۵مسافر
از طریق ناوگان ریلی استان جابهجا شدند که این میزان در سال گذشته  ۱۲هزار و
 ۱۳۵نفر بودهاست.
غالمحسین دباغ در این زمینه افزود :در فروردینماه سال جاری  ۶۶هزار و ۷۷
مسافر توسط ناوگان ریلی از استان خارج و ۶۳هزار و  ۹۸۷نفر نیز به استان وارد
شدند.
وی اضافه کرد :همچنین در اردیبهشتماه نیز ۵۶هزار و ۷۴۰نفر خارج و ۵۴هزار
و  ۲۵۱نفر وارد استان شدند.
وی با اشاره به نحوه رعایت شیوهنامههای بهداشتی نیز بیان کرد :با توجه به شرایط
خاصی کهبهواسطه کرونابر کشور حاکمشده ،راهآهندستورالعملهایبهداشتی را
بهصورت کامل اجرا میکند؛ بهطوریکه روزانه تمامی کوپههای قطارهای مسافری
توسطمامورانضدعفونیمیشود.دباغافزود:رعایتفاصلهگذاریاجتماعینیزدر
کوپهها با توجه به دستورالعمل ستاد ملی کرونا اجرایی شده که کوپههای  ۴نفره به
 ۲مسافر و کوپهها  ۶نفره به  ۳مسافر تحویل داده میشود .وی همچنین با اشاره به
آمار مسافر قطارهای حومهای ،خاطرنشان کرد :در  ۲ماه ابتدایی سال جاری ۱۰۱
هزار و ۳۱۸نفر توسط قطارهای حومهای جابهجا شدند که این میزان در مدت مشابه
پارسال ۷ ،هزار و  ۶۰۰نفر بوده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم اعالم کرد:

تصویب ارائه تسهیالت ب ه دو طرح متقاضی
نوپاوغیرنوپا

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم با اشاره بهبرنامههای وزارت
ارتباطات برای حمایت از کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات ،از تصویب ارائه
تسهیالت به  ۲طرح متقاضی نوپا و غیرنوپا در استان خبر داد و گفت :شرکتهای
متقاضیتسهیالت
جوادغالم پور در «دومین نشست کارگروه استانی وام وجوه اداره شده» اظهار
داشت :وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بهمنظور توسعه و ارتقای خدمات حوزه
فناوری اطالعات ،اعتبارهایی از محل وجوه اداره شده را در چارچوب قوانین و
مقررات موجود و با هدف حمایت از طرحها ،طرح های مولد اشتغال پایدار و توسعه
خدمات حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در قالب تسهیالت و با شرایط مناسب
بهجامعه هدف پرداخت می کند .وی تصریح کرد :تسهیالت وجوه اداره شده
بهشرکتهایی ارایه می شود که دارای تاییدیه نظام صنفی باشند.

جهشی نرخ اجارهبها ،خود نیازمند کمک شدهاند و به عالوه ،هزینههای تهیه یک
جهیزیه ساده اکنون از ۱۰۰میلیون تومان باالتر رفته است.
به این ترتیب یک عامل اصلی و اساسی در بحث ازدواج ،اقتصاد و معیشت است
کهدرحقیقتنخستیننیازبسترتشکیلزندگیاست؛بهگونهایکههمهبستههای
تشویقی با صرف هزینههای کالن مانند افزایش وام ازدواج و  ...بدون آن جواب الزم
را نمیدهد؛ فقط میتواند محملی برای پناهآوردن خانوادههای نیازمند به دور زدن
قانونمانندازدواجهایمصلحتیوساختگیبرایبهرهمندیازبستههایحمایتی
باشد.
بحران جمعیتی حاصل نسخههای اشتباه یا انحرافی اقتصادی است که کار را به
اینجا رسانده به گونهای که از هنگام افزایش نرخ ارز در سالیان اخیر ،نه فقط سفرهها
کوچکتر شده که ازدواجها نیز به شدت کاهش و بهدنبال آنفرزندآوری نیز روند نزولی
تندی داشته است.
حاال نیز در بحبوحه انتخابات ،زمزمههایی در رسانهها شنیده میشود مبنی بر
افزایش قیمت بنزین به  ۲۰هزار تومان و در مقابل یارانهاش را نقدی بدهند؛ این
هم از همان نسخههایی است که میتواند کشور را دچار فروپاشی اجتماعی کند.
در جوامع غربی نیز بستههای حمایتی جواب نداده است .به عالوه راههای درمان
در بستر اجتماعی جوامع مختلف تفاوت دارد .به عنوان نمونه ،موضوعهایی مانند
مهریه ،جهیزیه و ...عوامل تعیینکننده در جوامع غربی نیست اما موضوعهایی
مانند مسکن و شغل در هر جامعهای از ضرورتهای بسترساز ازدواج است؛ حتی
جامعه خرگوشها هم زمانی که محیط زادآوری فراهم میشود ،جمعیتشان افزایش
مییابد.
از طرفی جوامع غربی درگیر مباحث فلسفی در ارتباط با رویکردهای اجتماعی
است و به سرعت در حال طی کردن مسیر به سمت نهیلیسم افسارگسیخته است،
حال آنکه در جوامع خاورمیانه ای چنین نیست.
غربی ها دهه هاست که برای حل مشکل پیری جامعه به سیاست های مهاجرتی
چشم دوخته اند و هر بار از دل بحران های امنیتی در آفریقا و آسیا ،سیلی از نیروی
کار جوان را جذب می کنند و از این طریق تالش دارند تا نوعی تعدیل جمعیتی را
شکلدهند.
این درحالی است که در جوامع شرقی و بویژه خاورمیانه این دست سیاست ها
جوابگو نخواهد بود و به از هم گسیختگی اجتماعی دامن می زند.
اکنون به نظر می رسد ،زمان بازنگری به سیاست های اقتصادی و معیشتی فرا
رسیده است ،باید یک ارزیابی کلی صورت بگیرد در ارتباط با ناآرامیهای  ۹۶و ۹۸
که هزینههای کالن برای انجامید .در آن هنگام کدام یک از همان نسخهنویسانی
که نظام و دولت را دچار چالش سخت امنیتی کردند ،پای کار آمدند تا حداقل افکار
عمومی را توجیه و قانع کنند و به صراحت بگویند این نسخه را پیچیدهاند؟
به عالوه دولت بعد از افزایش بنزین به  ۳هزار تومان در سال  ۹۸مجبور شد
میلیاردها تومان بستههای معیشتی برای اقشار آسیبپذیر تامین کند و وامهای و
معافیتهای مختلف قائل شود که به نظر نمیرسد ،اگر مطالعهای صورت گیرد،
بعید است نتیجه آن به نفع دولت و ملت بوده یا به نفع یکی از آن دو ،زیرا نه مردم
بهرهمند شدند و نه دولت .این نسخهها فقط به گران شدن ملک و مسکن و خودرو
انجامید که در حقیقت سود آن به جیب دهکهای باالی جامعه سرازیر شد.
این سیاستها در کنار پخش و توزیع انواع یارانه نقدی مانند  ۴۵هزار تومانی و
معیشتی و  ...سرمایههای کشور را به سمت درستی هدایت کرده است؟ آیا کسی
محاسبه کرده که با بودجه یارانه نقدی  ۴۵هزار تومانی در یک سال چند دستگاه
آپارتمان میتوان برای جوانان ساخت؟
امروز کشور نیازمند سیاستگذاریهای علمی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم
است و باید توجه داشت برخی نسخههای اقتصادی مانند یارانههای نقدی،
نسخهای است که سرمایههای کشور را به آتش میکشد و در صدر آن نیز ،مهمترین
سرمایه هر جامعه یعنی منابع انسانی آن را.

گزارش از :فاطمه دهقان نیری

چرا برخی افراد به سیگار پناه میبرند؟

یک روانشناس بالینی با تاکید بر اینکه رفتار والدین
و فضای خانه مهمترین عامل کشش یا عدم کشش
فرزندان به مصرف سیگار و قلیان است ،گفت :دلیل
دیگر افراد بخصوص زنان برای مصرف سیگار ،ژست
و خودنمایی است؛ رفتار نمایشگری که گاه به ویرانی
زندگیمیانجامد.
«ژیالآهنگرزاده»باتاکیدبراینکهسیگاریشدنافراد
بخصوص نوجوانان مطلبی روانشناسی است ،اظهار
داشت :فضای آشفته ،نزاع های مداوم والدین ،وجود
شکاف نسلی و نبود درک مشترک یکی از عوامل مهم
گرایش و پناه بردن اعضای خانواده بخصوص نوجوانان
به سمت الکل ،مواد مخدر ،دخانیات و قلیان است.
وی با بیان اینکه مصرف سیگار و قلیان در تعریف
اعتیاد مجاز گفته می شود یعنی جرمی بر آن متصور
نیست اما مواد مخدر ،محرک و الکل اعتیاد غیرمجاز و
جرم محسوب می شود ،ادامه داد :یادگیری از سنین
کودکی مبتنی است بر الگوی مشاهده ای یعنی فرزند
با نگاه و مشاهده رفتارها را کسب می کند پس مصرف
سیگار و قلیان در خانواده مهر تاییدی برای فرزندان
است .به بیان این روانشناس ،تاثیر آموزش های اولیه
در تمامی افراد دائمی و ماناتر است اما آموزش های
رفتاری در محیط های مختلف ممکن است به صورت
موقتی باشد .پس سیگار کشیدن والدین یا فامیل های
اطراف در کنار ژن عالقمندی به مصرف سیگار ،اثری
ماندگار در طول زندگی فرد برجا خواهد گذاشت.
آهنگرزاده تصریح کرد :سیگار کشیدن فرزندان در
خانواده هایی که سطح فرهنگی و اجتماعی پایینی
دارند بیشتر دیده می شود چرا که تصور والدین مبنی
بر اینکه در دسترس بودن سیگار از کنجکاوی او می
کاهد،معضلیبرایکششفرزندانبهسیگارمیشود.
اینروانشناسبالینی،ضمنضروریدانستنازخود
شروع کردن والدین و آموختن مهارت های زندگی،
خاطرنشان کرد :سپس این والدین تحت نظر مشاوران
و روانشناسان ،آموزش مهارت زندگی و نه گفتن را به
فرزندان آموزش دهند.

چرا افراد به مصرف سیگار و قلیان کشش پیدا
میکنند؟
آهنگرزاده در پاسخ به این پرسش که به طور کلی چرا
افراد به مصرف دخانیات و قلیان کشش پیدا می کنند،
توضیح داد :پس از فضای ناآرام خانه ،نخستین دلیل
افراد بخصوص زنان برای مصرف سیگار ،ژست است؛
یکرفتارنمایشگریکهبهدلیلمحدودیتهایموجود
در فضای خانه و شرایط ایجاد شده شکل می گیرد .وی
ادامه داد :دومین عامل ،پناه بردن به عامل بیرونی
است به این معنا که فرد برای فرار از آالم و سختی ها
می خواهد به عامل بیرونی پناه ببرد در حالی که منبع
کنترل افراد درونی باید باشد .در حقیقت منبع کنترل
درونی یعنی داشتن وجدان و اخالق بازدارنده و عاقالنه
تصمیم گیرنده که در صورت پرورش آن ،فرد هرگز به
سمت عوامل بیرونی برای رسیدن به آرامش نمی رود.
اینروانشناسباتاکیدبراینکهنقشهمساالنوگروه
های دوستانه در کشش افراد به مصرف سیگار فوق
العاده زیاد است ،تاکید کرد :تا آنجا که در روانشناسی
اجتماعی نقش همساالن به مراتب مهمتر و اثرگذارتر
از نقش والدین محسوب می شود که به طور معمول
افرادی که در داخل خانواده مشکل دارند یا به دنبال
منبع بیرونی می گردند این ناراحتی را با همساالن
تقسیم و با کپی برداری از رفتار آنان ،خود را ذوب در
گروه می کنند.
تابوشکنیمصرفسیگاربخصوصدرمیانزنان
چهپیامدهاییدارد؟
ُ
وی با تاکید بر اینکه وقتی قبح یک مساله ای از
بین برود آن رفتار رایج می شود ،تصریح کرد :افزایش
عادی سازی مصرف سیگار میان زنان یکی از دالیل از
بین رفتن این تابو در جامعه است ،نشانه های این تابو
شکنی ،ناپسند نشمردن مصرف سیگار توسط زنان و
علنی شدن آن در کوی و برزن است.
آهنگرزاده به پیامدهای بغرنج ادامه این تابو شکنی
اشاره کرد و گفت :کار بجایی رسیده که مصرف نکردن
ُ
الکل ،سیگار یا مواد مخدر و گل به منزله ا ُمل و عقب
افتاده بودن است .ضمن اینکه بر اثر مد شدن این
معضالت ،فشار اجتماعی دوچندان می شود مبنی بر

اینکه شما چرا مانند بقیه نیستید .موضوعی که گاه به
از بین رفتن بنیان های خانواده و رواج طالق و جدایی
کشیده می شود.
وی تاکید کرد :فضای مجازی ،سریال ها و فیلم ها
هم به نوعی ترغیب کننده نوجوانان و زنان به مصرف
دخانیات است تا آنجا که الگوهای اجتماعی که
شخصیتکاریزماتیکدارندعاملتشویقمیشوند.
خانواده ها در مقابل مصرف دخانیات فرزندان
چهواکنشینشاندهند؟
آهنگرزاده در پاسخ به این پرسش با تاکید بر اینکه
خانواده ها باید از رفتارهای سلبی و بازدارنده پرهیز
کنند ،گفت :ایجاد آرامش و فضای امن در جمع
خانوادهبهترینراهکاربرایپیشگیریازکششیاقطع
مصرف سیگار توسط سایر اعضا است چرا که وقتی فرد
آرامش دارد نیازی به پناه بردن به عامل بیرونی ندارد.
وی خاطرنشان کرد :خانواده به عنوان نخستین
مدرسه تربیت ،می تواند منبع کنترل درونی فرزندان
را به آنان بیاموزد ،با دادن اعتماد و عزت نفس به
فرزندان .ضمن اینکه اگر خود مصرف کننده سیگار
یا قلیان هستند باید در این رویه تجدیدنظر کنند چرا
که آسیب زدن به خود ،نشانه پرخاشگری درونی فرد
است .پس باید در کنار مشاوره و روانشناس به درمان
این پرخاشگری بپردازند .اپیدمی دخانیات یکی از
مهمترین معضالت بهداشت عمومی در سراسر جهان
است که ساالنه بیش از هشت میلیون قربانی دارد.
بیش از هفت میلیون از این تعداد در نتیجه مستقیم
دخانیات جان خود را از دست میدهند و حدود ۱.۲
میلیون نفر سیگاری نیستند و بر اثر دود دست دوم
سیگار از بین میروند .آخرین آمار سازمان جهانی
بهداشت در مورد دخانیات هم حکایت از این دارد که
تنباکو قاتل نیمی از مصرف کنندگان است .ضمن
اینکه بیش از  ۸۰درصد از  ۱.۳میلیارد کاربر دخانیات،
در کشورهای فقیر و متوسط زندگی میکنند.
همچنین تقریبا  ۶۰درصد از مصرفکنندگان
دخانیات در سراسر جهان تمایل به ترک سیگار
دارند ،اما تنها  ۳۰درصد از جمعیت جهان به خدمات
باکیفیتترکسیگاردسترسیدارند.

گزارشی از جلسه ستاد مدیریت بحران قم؛

روند واکسیناسیون کرونا در قم
مطلوبنیست

در جلسه ستاد مدیریت بحران که روز چهارشنبه با حضور استاندار قم ترتیب یافت
از وضعیت نامطلوب گروههای هدف برای واکسیناسیون کرونا به عنوان یکی از
مشکالت اصلی استان در مبارزه با ویروس کووید ۱۹یاد شد.
جلوگیری از عادیسازی روند مبارزه با کرونا
استاندار قم دراین جلسه با تاکید بر جلوگیری از عادیسازی روند مبارزه با کرونا،
گفت :قم هنوز از پیک کرونا خارج نشدهاست و باید تمام ضوابط مربوط به پروتکلهای
بهداشتی در وضعیت نارنجی در این استان بصورت کامل مورد توجه باشد.
بهرام سرمست افزود :وضعیت بستری و ابتال به کرونا در قم نزولی است و باید از
عادی انگاری این ویروس جلوگیری شود.
وی ادامه داد :واکسیناسیون کرونا در گروه های هدف در قم باید با اقناع سازی
و فرهنگ سازی توسط نهادهای متولی باید به سمت مطلوبیت بیشتر حرکت کند.
استاندار قم یادآور شد :به جز پایانههای مسافربری درون شهری و اماکن ورزشی،
در بیشتر دستگاهها و مراکز خدمات رسان رعایت پروتکلهای بهداشتی مطلوب و
رضایت بخش است .سرمست در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف برق در
واحدهای صنعتی ابراز داشت :با پایبندی به مصوبه هیات وزیران مسووالن استانی
میتوانند نوبت کاری روزانه خود را به شب منتقل کنند.
به گفته وی ،به دلیل حساسیتهای موجود شرکت توزیع نیروی برق قم از قطعی
برق در بخش شیالت و مجتمعهای مشکل دار دامپروری خودداری نماید.
ساعت کاری ادارات قم تغییر میکند
استاندار قم خاطرنشان کرد :با مدیریت مصرف برق ،خاموشی ها در بخش خانگی
باید به حداقل برسد و در بخش ادارات نیز از روز دوشنبه هفته آینده ساعت اداری از۶
و ۳۰دقیقه صبح تا ۱۳و ۳۰دقیقه ظهر تغییر مییابد.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم نیز در این جلسه ،اظهار داشت :تبلیغات
ویژه انتخابات در قم باید با تجمع حداقلی و با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی باید
انجام بگیرد .بیژن سلیمانپور ادامه داد :در حال حاضر فقط یک ستاد انتخاباتی در
این استان شکل گرفته و نامزدهای دیگر انتخابات ریاست جمهوری هنوز فعالیت
های خود را در این استان آغاز نکردهاند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در این جلسه ،بیان کرد :وضعیت قم از نظر
ابتال و بستری در مراکز درمانی نزولی است و تعداد بستری های کرونایی به کمتر از
 ۲۰۰تن رسیده است.
محمدرضا قدیر اضافه کرد :تاکنون  ۴۷هزار دز واکسن در این استان تزریق شده
است و به زودی دو مرکز دیگر برای تزریق واکسن در قم فعال می شود.
به گفته وی ،میانگین تزریق واکسن در قم  ۵۷درصد است و باید برای رغبت بیشتر
مردم مبحث اقناع سازی توسط نهادهای فرهنگی و رسانه ای با جدیت بیشتری
دنبالشود.
قدیر اظهار داشت :قم هم اکنون از نظر ابتال ،بستری و فوتی های کرونایی در
جایگاه بیست و سوم کشوری قرار گرفته است و تعداد بیماران بدحال به کمتر از ۵۰
تن رسیده است.
قم از پیک کرونا خارج نشده است
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در ادامه ،خاطرنشان کرد :استان قم
هنوز از پیک چهارم کرونا خارج نشده و به وضعیت زمستان سال گذشته بازنگشته
است .سیامک محبی ادامه داد :با روند کنونی ابتال پیش بینی می شود استان قم
طی هفته آینده از وضعیت نارنجی به وضعیت زرد تغییر شرایط بدهد.
به گفته وی ،یک هزار و ۶۰۵تن طی هفته گذشته در این استان به کرونا مبتال شده
اند و حدود  ۶هزار و  ۳۰۰تست کرونا انجام شده است.
رییس مرکز بهداشت قم ابراز داشت :در طرح شهید سلیمانی  ۳هزار و  ۷۰۰مورد
تست کرونا در قم انجام گرفته است و افراد مشکوک رهگیری شده اند.
محبی اظهار کرد :مرکز خودرویی واکسیناسیون کرونا در بلوار سردار شهید قاسم
سلیمانی راه اندازی شده اما به دلیل عدم فرهنگ سازی و اطالع رسانی کافی
استقبال از این مرکز بسیار ناچیز است.
وی افزود :وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی در حرم مطهر حضرت
معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران نسبت به گذشته بسیار مطلوب تر و رو به
افزایش است .رییس مرکز بهداشت قم با اشاره به روند رعایت پروتکل های بهداشتی
توسط مردم ،بیان کرد :میزان استفاده از ماسک در قم حدود  ۷۰درصد است.
مجوزی برای استخراج رمز ارزها صادر نشده است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم نیز بیان کرد ۶۷۰ :مگاوات سهم ابالغی قم
در هفته گذشته بود که بدلیل رعایت کامل این پیک شاهد خاموشی برق در بخش
خانگی نبودیم .مهدی آهنین پنجه اظهار کرد :اگر در دو شهرک صنعتی شکوهیه
و محمودآباد روزانه  ۴۹مگاوات صرفه جویی بعمل آید از خاموشی در بخش صنعت
خودداری خواهد شد.
به گفته وی ،در بخش کشاورزی قم روزانه ۴ساعت خاموشی پیش بینی شده است
اما طی هفته گذشته نیز میزان خاموشی ها کمتر از این مقدار بوده است.
آهنین پنجه یادآور شد :در صورتی که در بخش کشاورزی تجیهزات بهره برداری از
چاه های کشاورزی به روز و استاندارد باشد در میزان مصرف برق با صرفه جویی قابل
مالحظه ای همراه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم اظهار داشت :در بخش ادارات در تمام کشور
مشکل وجود دارد و دستگاه های اجرایی نتوانستند انتظارات مورد نظر را در صرفه
جویی در مصرف برق را برآورده کنند.
وی یادآور شد :در استان قم تاکنون هیچ مجوزی برای استخراج رمزارزها صادر
نشده و هیچ گونه سهمیه ای برای استخراخ رمز ارزها تخصیص نیافته است.
تغییر ساعت ادارات قم از هفته آینده
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم نیز در بخشی از این جلسه ،اظهار
داشت :تمام دستگاه های اجرایی قم باید بعد از ساعت ۱۳تمام تجیهزات سرمایشی
خود را مدیریت یا بصورت کامل خاموش کنند.
محمدرضا گروسی با اشاره به پیشنهاد تغییر یا کاهش ساعت کاری ادارات برای
صرفه جویی در مصرف برق ،ادامه داد :از روز دوشنبه هفته آینده ساعت کاری ادارات
قم از ساعت  ۶:۳۰تا  ۱۳:۳۰تغییر پیدا خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم نیز در بخشی از این جلسه،
خاطرنشان کرد :با موافقت مرکز بهداشت استان ،نماز جمعه این هفته در شهر
قم برگزار می شود.
یونس عالی پور ادامه داد :به جز شهرک پردیسان و مشکالت بهداشتی مصلی این
شهر ،نماز جمعه در شهر قم و سایر شهرستان ها و شهرهای تابعه اقامه خواهد شد
اما نباید برگزاری این مراسم عبادی و سیاسی بیشتر از یک ساعت به طول بکشد.
وی همچنین یادآور شد :برای مدیریت مصرف برق در بخش اماکن مذهبی
جلسات مستمر و موثری با مسئوالن این مراکز انجام گرفته است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی قم نیز در ادامه بیان کرد :بدلیل حساسیت های
موجود در بخش کشاورزی باید مدیریت مصرف برق و خاموشی با دقت نظر کامل
اعمال گردد .عباس پورمیدانی ادامه داد :در استان قم حدود ۵۰چاه مهم کشاورزی
و بهمراه تعدادی از حوضچه های شیالت و گلخانه ها در صورت قطعی برق با
خسارت عینی روبه رو می شوند.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم :

انحصار اطفای حریق با فناوریCAFS
در قم شکسته شد

انحصار اطفای حریق با فناوری سیستم فوم هوای فشرده( )CAFSکه پیش از این
تنها در اختیار تعداد معدودی از شرکت های خارجی بود ،با برگزاری مانوری به صورت
عملیاتیدرقمشکستهشد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری قم ،مانور اطفای حریق با تکنولوژی
 CAFSتوسط یک شرکت دانش بنیان و با مشارکت پارک علم و فناوری روز چهارشنبه
در شهرک صنعتی شکوهیه و با حضور مدیران واحدهای صنعتی مستقر در
شهرکهای صنعتی استان برگزار شد .رئیس پارک علم و فناوری استان قم در حاشیه
این مانور گفت :تکنولوژی  CAFSیا سیستم فوم هوای فشرده که امروز توسط یکی
از شرکت های دانش بنیان مورد آزمایش عینی قرار گرفت تا پیش از این در انحصار
تعداد معدودی از شرکتهای خارجی قرار داشت.
سیدحسین اخوان علوی افزود :خوشبختانه امروز شاهدیم متخصصان داخلی
ما با مهندسی معکوس به دانش فنی تولید این محصول مهم دست پیدا کردهاند
و میتوان امیدوار بود که با استفاده از این فناوری خسارات ناشی از آتشسوزی در
واحدهای صنعتی و گسترده را به حداقل ممکن کاهش داد.

اقتصادی5

 شماره 5283ت وچهارم 
دوشنبه -هفدهم خردادماه  -1400سال بیس 

گفتوگوبایککارشناساقتصادی؛

طرح مالیاتی مجلس؛ مردم مخاطبند یا دالالن؟

«مرتضی افقه» اقتصاددان معتقد است طرح جدید مالیاتی مجلس باعث
میشود مردم عادی که مختصر احتیاطی برای حفظ دارایی خود دارند ،آن را
ً
هم از دست بدهند؛ این تصمیم مجلس ،قشر هدف را که عمدتا دالالن حرفهای
در نظام اقتصادی کشور هستند ،مخاطب خود قرار نمیدهد.
نمایندگان مجلس پنجم خردادماه کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه به
عنوان پایه جدید مالیاتی را به تصویب رساندند و در صورت تصویب نهایی آن ،از
این پس افراد بر اساس مدت زمان تملک و تعدد معامالت اقالمی مانند امالک
با هر نوع کاربری ،وسایل موتوری زمینی ،انواع ارز ،طال ،سکه و ...از محل سود
معامالتآنهابایدمالیاتبپردازند.
هر چند که این پایه جدید مالیاتی میتواند منبع درآمد دولت محسوب شود
اما هدف اصلی از تصویب آن و به قانون درآوردن مالیات بر عایدی سرمایه،
تنظیمگریفعالیتهای مولدوغیرمولد ،هدایتجریانسرمایهبهسمتتولید،
تضعیف فعالیتهای سوداگرانه در بازارهای مختلف عنوان شده است .البته
در تمام دنیا هدف مهم دیگر از اجرای این پایه جدید مالیاتی در کنار کنترل و
کاهش جریان سوداگرانه ،توزیع عادالنه ثروت است.
در تصویب مالیات عایدی بر سرمایه در مجلس تحقق اهداف یادشده در نظر
گرفته شده اما برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند مجلس در تصویب این
ً
طرح عجله کرده و اساسا این مباحث تخصصی اقتصادی که میتواند در سطح
گسترده در اقتصاد خرد و کالن کشور اثرگذار باشد باید در قالب الیحه با پشتوانه
مطالعات کارشناسانه وارد مجلس شود و به تصویب برسد.
در این رابطه «مرتضی افقه» کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه معتقد
است ،عالوه بر اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه عجوالنه به تصویب رسیده

و نظرات بدنه کارشناسی کشور در آن مالحظه نشده ،زیرساختهای مورد نیاز
برای اجرای این طرح و قانون از جمله بانک اطالعاتی از افراد وجود ندارد و نبود
این زیر ساختها باعث میشود ،این قانون مردم عادی را تحت فشار بگذارد و
تغییری در جریان داللی در اقتصاد کشور ایجاد نمیکند.
در ادامه گفتوگوی این کارشناس اقتصادی با پژوهشگر ایرنا آمده است:
«مرتضی افقه» با اشاره به تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و آثار این
تصمیم مجلس اظهار داشت  :در جریان مالیات بر عایدی سرمایه با دو بحث
مواجه هستیم؛ اول اینکه آیا این طرح به درستی به اجرا میرسد و موضوع دیگر
این است که آیا اجرای این طرح مصوب مجلس ما را به شعارها و اهداف تعریف
شده میرساند؟ هدف از تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه این
است که ثروت و دارایی وارد چرخه مفید تولید و ایجاد اشتغال شود و جلوی
انحراف آن به سمت داللی گرفته شود.
وی با بیان اینکه بزرگترین نقطه ضعف این طرح مجلس این است که این
طرح هیچ تفاوتی برای اقشار مختلف قائل نشده ،ادامه داد :معتقدم این طرح
بیشازآنکهنقطهمطلوبراهدفگرفتهباشد ،یکطرحنمایشیاستوکمکی
بهتوقفیاتضعیفجریانداللینمیکند.
این کارشناس اقتصادی افزود :دالالن حرفهای و کسانی که از این مسیر
صاحب ثروت شدهاند به راحتی میتوانند این قوانین و مقررات مالیاتی را دور
بزنند و همچنان در این فضای اقتصادی کشور به ثروت اندوزی خود ادامه دهند.
در این بین مردمی که به دلیل مدیریتهای ناصحیح عدهای ،ناچار هستند
پسانداز خود هر چند اندک را به داراییهایی مانند خودرو ،ارز و  ...تبدیل کنند
تا جلوی آبرفتن سرمایههای خود را بگیرند ،متحمل پرداخت مالیاتهای

سنگین شده و این طرح مجلس مردم عادی را گرفتار میکند.
افقه گفت :این طرح مجلس باعث میشود مردم عادی که مختصر احتیاطی
برای حفظ دارایی خود دارند ،آن را هم از دست بدهند و اینتصمیم مجلس قشر
هدف را که عمدتا دالالن حرفهای در نظام اقتصادی کشور هستند ،مخاطب
خود قرار نمیدهد.
وی تاکید کرد :قاعدتا باید مردم پساندازهای خود را در قالب سپرده وارد شبکه
بانکی کنند اما از آنجایی که نرخ تورم بسیار باالتر از نرخسود بانکی رفته ،طبیعی
است که مردم پسانداز خود را وارد بورس و بانک نکنند .بنابراین ناچار شدند
در کشوری که آینده اقتصادی آنشفاف نیست ،برای تامین آینده فرزندان خود
پساندازهایشان را وارد حوزههایی کنند که تورم کمترین آسیب را میتواند به آن
بزند و یکیاز راههای حفظ دارایی این است که هر چه پسانداز دارند تبدیل به
ملک ،طال ،ارز و  ...کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی مسکن فقط مردم
عادی را مجازات میکند و تاثیری در تغییر جریان داللی درکشور ندارد ،اظهار
داشت :این طرح مجلس نمیتواند جریان سوداگری را کنترل کند ،واقعیت این
است که به دلیل مدیریتهای اشتباه دراقتصاد مردم ناچار شدند که به سمت
سرمایهگذاری در این بازارهای غیرمولد حرکت کنند تا بتوانند قدرت خرید و
سرمایهخودراحفظکنند.
س بیشتر به دنبال تصویب طرحهای نمایشی است،
افقه با تاکید بر اینکه مجل 
گفت :شاهد آن هستیم که دقیقا برنامه مجلس درسال  ۸۴در حال تکرار است.
در آن زمان هم مجلس در آستانه برگزاری انتخابات بسیار عجوالنه دست به
تصویب طرحهایی میزد که ب ه نامزدهای مد نظر خود کمک کند .امروز هم
شاهد تکرار همین روند در مجلس هستیم .این شرایطی است که مجلس باید
ت اصلی اقتصاد کشور کمک کند که نتیجه آن ثبات اقتصاد و
به رفع مشکال 
افزایشسوددرفعالیتهای تولیدیباشد.
وی ادامه داد :معتقدم این چنین موضوعاتی باید در قالب الیحه وارد شود و
به تصویب برسد چرا که معموال وقتی موضوعات تخصصی درقالب طرح به
تصویبمیرسد ،پشتوانهومطالعاتقویکارشناسانهنداردواتفاقادراجرااثرات
معکوسخواهدداشت.
این کارشناس اقتصادی درباره امکان اصالح طرح مالیات بر عایدی سرمایه
ن نتیجه برسند که طرح
اظهار داشت :بعید میدانم در مدت زمان کوتاهی به ای 
نیاز به اصالح دارد مگر اینکه تبعات منفی خود را به سرعت نشان دهد آن هم به
شرطی که مجلس بپذیرد که باید از این طرحهای شعاری خود خارج شود و با
پذیرش اشتباه خود ،نسبت به اصالح آن اقدام کند.
افقه با تاکید بر لزوم و ضرورت وجود بانک اطالعاتی جامع برای اجرای مالیات
ن سیستم ناکارآمد
بر عایدی سرمایه گفت :موضوع دیگر این است که در ای 
اداری ،مجلس وظایف جدید به ساختارهای اداری و اجرایی دولت وارد آورده
که این روند باعث افزایش ناکارآمدی درنظام مدیریت حاکم میشود .برخی از
داراییها به راحتی قابل رصد نیستند و خرید و فروش آنها ثبت نمیشود بنابراین
بعید میدانم دراین نوع معامالت مانند خرید ارز و  ...بتوان تسلطی داشت
ج انجام
چرا که عمدتا قابل رصد نیستند .از سوی دیگر این مبادالت در بازار رای 
نمیشود و دولت توانی ندارد که بخواهد از این معامالت و تعدد آنها مالیات
دریافتکند.
افقه افزود :بنابراین شرط اصلی اجرای مالیات بر عایدی مسکن بحث
شناسایی افراد است؛ شناسایی افرادی که ثروت قابل توجهی را وارد جریان
داللی و اقتصاد غیر مولد کردهاند که این اقدام بسیار سخت است و تاکنون
نتوانستند بانک اطالعاتی از این افراد داشتهباشند .در مجموع معتقدم این
اقدام مجلس برای تصویب عجوالنه مالیات بر عایدی سرمایه نمایشی و مختص
اینایامانتخاباتبودهاست.

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های
تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده
اند
-1رأی شماره  140060330002002840مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002912مربوط به رضا
جعفری فرزند حسن درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 90مترمربع پالک شماره
فرعی از 2591/196اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 328
دفتر (252م الف)10201
-2رأی شماره  140060330002002458مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002776مربوط به
محمدرضا باقری دهنوی فرزند عباس درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
86مترمربع پالک شماره فرعی از 2531اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند
قطعی صفحه  403دفتر  97و مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از عباس باقری دهنوی صفحه  403دفتر 97
(م الف)10202
-3رأی شماره  140060330002002456مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002777مربوط به صغرا
رزاقی رازق آبادی فرزند علی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  90مترمربع پالک
شماره  289فرعی از  2591اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی
صفحه  459دفتر (235م الف)10203
4رأی شماره  140060330002002885مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002537مربوط به منصورربانی افر مجانی فرزند عیسی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 51مترمربع پالک
شماره فرعی از 2601/30اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه
 253دفتر (275م الف)10204
-5رأی شماره  140060330002002024مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001076مربوط
به محمدرضا شاهزاده احمدی فرزند رضا درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
176مترمربع پالک شماره فرعی از  2333و 2334اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی
و خریداری مع الواسطه از ابراهیم بیگدلی صفحه  28دفتر (170م الف)10205
-6رأی شماره  140060330002002186مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002168مربوط به محمد
قیاسی فرزند عبداله درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 67/50مترمربع پالک
شماره فرعی از 1846/4اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه
از سکینه و کبری موسوی حرمی(م الف)10206
-7رأی شماره  140060330002002481مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001053مربوط به
ابوالفضل مهدی فرزند سبزعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 32مترمربع
پالک شماره فرعی از 2741اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع
الواسطه از بنیاد تعاون سپاه ناحیه ویژه قم صفحه  193دفتر (68م الف)10207
-8رأی شماره  140060330002003097مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002218مربوط به علی
عبدانلو فرزند محمدحسین درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 95مترمربع پالک
شماره فرعی از 1858/261اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع
الواسطه از رسول حسنی و سیدمحمد موسوی وثیق صفحه  199دفتر (154م الف)10208
 -9رأی شماره  139960330002022658مربوط به پرونده کالسه  1397114430002002349مربوط به روح اله
پاسبان فرزند احمد درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 100مترمربع پالک شماره
فرعی از 1945/1/75اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی ثبت دفاتر
الکترونیکی (7494م الف)10209
-10رأی شماره  140060330002002267مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002626مربوط به مظفر
مرادی فرزند فریدون درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 120مترمربع پالک شماره
فرعی از 2321اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از سیدضیاء
الدین و سیدرضا رضوی و محمد قلیچی(م الف)10210
-11رأی شماره  139960330002020581مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001986مربوط به
سهلعلی نصیری فرزند بحرعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت154/50مترمربع
پالک شماره فرعی از 1939/45/175اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری
مع الواسطه از ابوالقاسم میره صفحه  193دفتر (7م الف)10212
-12رأی شماره  140060330002001949مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002187مربوط به
حسن عالمی رحمانی فرزند علی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 60مترمربع
پالک شماره 1/88فرعی از 2184اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع
الواسطه از فخرالدین پرویزی خرم صفحه  216دفتر (595م الف)10213

-13رأی شماره  140060330002002523مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002880مربوط به ملیحه
فتحی فرزند حسین درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 91مترمربع پالک شماره
فرعی ازباقیمانده 2648اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک  2648/141اصلی تبدیل شده واقع در قم بخش
حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسین فتحی و فاطمه شبخیز صفحه  469دفتر
(37م الف)10214
-14رأی شماره  140060330002002379مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001098مربوط به رضا
خمسهء فرزند محمدعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 90/03مترمربع پالک
شماره فرعی از 1961اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
عباس جواهری(م الف)10216
-15رأی شماره  140060330002002981مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002620مربوط
به محمدعلی مختاری فرزند محمدجواد درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
55/83مترمربع پالک شماره فرعی از 2212اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و
خریداری مع الواسطه از سیدمحمد رضا و منصوره و نرجس شهرت همگی ناظمی حسینی و زینت السادات برقعی(م
الف)10217
-16رأی شماره  140060330002002715مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001181مربوط به محمد
ابراهیمی فرزند فرهاد درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 73/50مترمربع پالک
شماره فرعی از 2388اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
خیراله راهبی بمقدار  67مترمربع و قدرت اله کفایتی بمقدار  6/5مترمربع(م الف)10218
-17رأی شماره  140060330002002558مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002412مربوط به مهدی
دینی فرزند محرمعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 57/50مترمربع پالک
شماره فرعی از 1977اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
سیدعباس رضویان ورثه مرحوم سید جالل رضویان(م الف)10219
-18رأی شماره  140060330002002484مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001567مربوط به
فاطمه مطلوبی فرزند سلمان درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 52مترمربع پالک
شماره فرعی از 1752اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
سید ابوالفتح حسینی طی سند قطعی شماره  86/3/10-108873دفترخانه  9قم(م الف)10220
-19رأی شماره  140060330002002989مربوط به پرونده کالسه  1398114430002001614مربوط به
عبداله رفیعی فرزند حسن درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 90/42مترمربع
پالک شماره فرعی از  1935/2و 1937اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری
مع الواسطه از سیف اله اصغری طی سند قطعی شماره  64375مورخ  47/7/11دفترخانه  8قم (م الف)10221
-20رأی شماره  140060330002001862مربوط به پرونده کالسه  1396114430002000023مربوط به زهرا
واحدتی نیا فرزند اسمعیل درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 79/20مترمربع
پالک شماره فرعی از 2395/14اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع
الواسطه از حسین آفنداک(م الف)10222
-21رأی شماره  140060330002002728مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002485مربوط به علی
رضا کاوندی فرزند محمدباقر درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 193مترمربع
پالک شماره  89فرعی از 1947اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی
ثبت دفاتر الکترونیکی (12018م الف)10223
-22رأی شماره 140060330002003075مربوط به پرونده کالسه 1399114430002002521مربوط به حسین
محمدی فرزند اسمعیل درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 168/50مترمربع پالک
شماره فرعی از 2213اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
فاطمه دهقان خیرآبادی صفحه  163دفتر (208م الف)10224
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر
گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه ی دو
قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به
مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و جهان اقتصاد)
تاریخ انتشار نوبت اول1400/03/17:
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/04/02:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالمکرد:

منابع بیشتر در اتاق انتظار واریز به صندوق
تثبیتبازارسرمایه
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار
سرمایه اشاره کرد و گفت :در این مرحله معادل ریالی ۲۰۰میلیون دالر به این
صندوق واریز میشود البته در مصوبه اصلی رقم بیشتری برای واریزی در نظر
گرفته شده است که در صورت نیاز پیگیریهای الزم برای اجرای آن انجام
میشود.
براساس تصمیمهای جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در هفتم
اردیبهشتماه،بانکمرکزیموظفبهفروشتدریجی ۲۰۰میلیوندالرازمنابع
ارزی به حساب صندوق توسعه ملی و واریز منابع حاصل به صندوق تثبیت بازار
سرمایهشد.
در تاریخ ۲۶اردیبهشتماه ،بانک مرکزی در خبری اعالم کرد که معادل ریالی
ناشی از فروش  ۵۰میلیون دالر از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی به
صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است.
براساس این خبر ،رییس سابق بانک مرکزی اعالم کرده بود :مبلغ ۲۰۰
میلیون دالر بهصورت تدریجی فروخته و برای کمک به بورس به صندوق تثبیت
بازار سرمایه واریز میشود که طبق این اقدام ،در نخستین گام معادل ریالی ۵۰
میلیون دالر واریز و ۱۵۰میلیون دالر باقیمانده نیز بهتدریج واریز خواهد شد.
با توجه به صحبتهای انجام شده ،قرار بر واریزی باقیمانده این نقدینگی
نهایتا تا تاریخ  ۱۱خردادماه بود که این اقدام انجام نشد و تاکنون هم خبری از
زمان دقیق این واریزی اعالم نشده است.
تغییر رییس بانک مرکزی نقشی در تاخیر این واریزی ندارد
در این زمینه «محمدعلی دهقان دهنوی» به باقیمانده منابع مالی که قرار
بود بانک مرکزی تا  ۱۱خرداد ماه واریزی آن را به صندوق تثبیت بازار سرمایه
انجام دهد ،اشاره کرد و افزود :اکنون بهجد در حال پیگیریهای الزم برای واریز
باقیمانده منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه
هستیم و به احتمال زیاد در چند روز آینده این اقدام انجام خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه آیا تغییر رییس بانک مرکزی ممکن است در تاخیر این
واریزی نقش داشته باشد یا خیر ،گفت :تغییر رییس بانک مرکزی هیچ ارتباطی
به تاخیر یا عدم واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه ندارد ،زیرا از زمان
«عبدالناصر همتی» رییس سابق بانک مرکزی دستورات الزم به این بانک ابالغ
شده بود.
دهقان دهنوی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه بسیاری از فعاالن بازار
معتقدند با توجه به خروجی نقدینگی که در زمان ریزش بازار انجام شده ،معادل
ریالی  ۲۰۰میلیون دالر چندان رقم قابل توجهی نیست که بتواند بر بازگشت
رشد به معامالت تاثیرگذار باشد ،آیا ممکن است تصمیمات الزم برای واریزی
بیشتر اتخاذ شود یا خیر ،گفت :در این مرحله معادل ریالی  ۲۰۰میلیون دالر
به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز میشود ،در مصوبه اصلی رقم بیشتری برای
واریزی در نظر گرفته شده است که در صورت نیاز اقدامها و پیگیریهای الزم
برای واریز انجام خواهد شد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به اظهارنظر برخی از فعاالن
بازار که معتقد بودند واریز ریالی  ۵۰میلیون دالر به صندوق تثبیت بازار
سرمایه نتوانست نقش چندان موثری در بهبود وضعیت بازار داشته باشد،
خاطرنشانکرد :صحبتهای مطرح شده در مورد عدم تاثیرپذیری بازار از این
واریزی درست نبود ،زیرا بهمحض واریز نقدینگی به صندوق تثبیت بازار سرمایه،
وضعیت بازار سهام نسبت به گذشته با تغییرات زیادی همراه شد و روند بهتری
را به خود گرفت.
وی با بیان اینکه بازار در چند روز گذشته برای چند روز متوالی مثبت شد،
گفت :عوامل متعددی در روند صعودی بازار تاثیرگذار هستند و نمی توان روند
بازار را به صورت روزانه در نظر گرفت و روند صعودی و نزولی شاخص بورس را
فقط وابسته به یک یا چند عامل دانست.
دهقاندهنوی با اشاره به اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه از یک اساسنامه
و روش معامالتی برخوردار است ،افزود :زمانی که بازار وارد فاز منفی شود
صندوقها اقدام به عمل میکنند و فعالیتهای الزم را برای خرید انجام
میدهند ،در مقابل زمانی هم که بازار وارد فاز مثبت میشود پول خود را نقد
میکنند تا در شرایط منفی بازار دوباره اقدام به خرید کنند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت :کار اصلی صندوق تثبیت
بازار سرمایه ،تسهیلکننده روند بازار است و قرار نیست که این پول وارد صندوق
تثبیت شود و بخواهد با آن اتفاقات دیگری انجام شود.
وی با بیان اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای وظایف خود با
سرمایههایی که در اختیار دارد به تثبیت شرایط بازار کمک میکند ،گفت:
تثبیت شرایط بازار وابسته به سایر عوامل اقتصادی است که در صورت کمک
سایر پارامترها میتوان شاهد روزهای خیلی بهتری در بازار باشیم.
دهقاندهنوی به تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه بر روند معامالت بازار سرمایه
اشاره کرد و ادامهداد :اکنون مالیات بر عایدی سرمایه فقط در حد طرح است،
برای بازارهای موازی که غیرمولد هستند تصمیم اخذ مالیات گرفته شده و با
توجه به اینکه مالیات از بازار سرمایه گرفته نمیشود بنابراین این طرح برای
معامالت بورس طرحی بسیار مثبت است و به نفع معامالت این بازار خواهد
بود.

آگهیماده 3قانونتعیینتکلیف
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
ومشاعی

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم
تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده تشکیلی طبق قانون مذکور را
براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح
ذیل تأیید نموده اند.
 -1رای شماره  140060330001000011مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001001822مربوطبهطاهرهرنجبرفرزندعبدالحسین
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  405/81مترمربع پالک
شماره  10287اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم
سند قطعی به شماره  26670مورخ  98/03/02دفترخانه  40قم(م الف
)10211
 -2رای شماره  139960330001015661مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001001806مربوط به جعفر احمدیان مقدم فردوئی
فرزندحسیندرششدانگیکبابساختمانبهمساحت90/23مترمربع
پالک شماره  2فرعی از 10418اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت
ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره  1634مورخ 1390/04/11
دفترخانه  86قم(م الف )10215
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی
و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم
دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا
چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ
انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم
تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت
به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن
را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس
قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و جهان اقتصاد)
نوبت اول1400/03/17:
نوبت دوم1400/04/02 :
داود فهیمی نیک -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم
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ورزشی

 شماره 5283ت وچهارم 
دوشنبه -هفدهم خردادماه  -1400سال بیس 

جامجهانیفوتسال؛

رویارویی با قهرمان جهان؛ گروه مرگ یا زندگی؟

اسکوچیچ:

بحرین را مثل کف دستم میشناسم

نشست مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برگزار شد که اسکوچیچ در
اینکنفرانسپاسخگویسواالتخبرنگارانبود.
دراگان اسکوچیچ ،سرمربی تیم ملی فوتبال از آمادگی تیمش برای دیدا روز
دوشنبه مقابل بحرین خبر داد و در جمع خبرنگاران گفت :درباره حقانیت
این بازی جای صحبت بیشتری نیست .رقابت فردا بسیار هیجانی ،حیاتی و از
اهمیت باال برخوردار است .بحرین تیم خوبی است و برای این تیم ارزش قائل
هستیم .این تیم سازماندهی خوبی دارد ،همه تالش خود را به کار میگیریم تا
نتیجهخوبیکسبکنیم.
وی در ادامه در خصوص روند آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران گفت :در مورد
روند آمادگی تیم باید بگویم که بازسازی ،ریکاوری و تمرینات تاکتیکی صورت
گرفته و تیم ایران کامال آماده است .در خصوص بازی قبل باید بگویم همه چیز
را درباره آن بازی کنار گذاشته ایم .پرونده دیدار برابر هنگ کنگ بسته شده و
این دیدار هیچ ارتباطی با بازی فردا ندارد .تمامی کارهایی که الزم بوده را انجام
دادهایم .خوشبختانه تیم از لحاظ جسمانی در شرایط خوبی است.
اسکوچیچ در پاسخ به این سوال که آیا بازی قبلی ایران و بحرین را دیده اید و به
نظر شما آیا مسابقه فردا متفاوت خواهد بود یا خیر؟ گفت :هیچ فرفی نمیکند
بازی در کجا باشد .چه در تهران و چه در بحرین ،برای ما شرایط مشابه است و برای
برد میآییم .شرایط عادی این بود که میزبانی در ایران باشد و بازی را آنجا برگزار
میکردیم .بر خالف همه اتفاقاتی که افتاده ،مطمئنم نتیجه خوبی در مسابقه
فردا کسب خواهیم کردیم .اگر منظورتان تفاوت بازی با قبل باشد ،میبایست
در سه مسابقه مقدماتی ما میزبان میبودیم .اما برخالف بقیه تیم ها ۴ ،بازی در
شرایط سخت آب و هوایی انجام میدهیم.
وی در خصوص اینکه آیا در مورد بحرین اطالعات کافی دارید و نقاط ضعف
و قوت این تیم را شناسایی کردهاید یا خیر؟ گفت :من تیم بحرین را مانند تیم
خودم ،مثل کف دستم میشناسم.
اسکوچیچ در پاسخ به این سوال که تیم عراق صدرنشین گروه است و شما رقیب
جدی خود را بحرین میدانید یا عراق ،گفت :ما االن تمرکزمان روی بازی بحرین
است .کاری به صدر نشین و تیم دوم گروه نداریم .تمام تمرکز خود را بر روی بازی
فردا گذاشته ایم.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این سوال که آیا بازی ایران و بحرین
را در دور رفت دیده اید و آیا اشتباهاتی که توسط تیم ایران در دیدار گذشته انجام
شد را دوباره انجام میدهید ،گفت :شرایط تیم ایران کامال فرق کرده است .سبک
بازی جدید ،مربیان جدید و بازیکنان جدید به این تیم اضافه شده اند .بازی در
حالی برگزار میشود که این دیدار ربطی به مسابقه قبل ایران و بحرین ندارد.
محمدپنجعلی:

امیدوارم خالقیت و استعداد ذاتی
به داد فوتبال ما برسد

پیشکسوت فوتبال ایران گفت :شرایط ملیپوشان را درک میکنم اما به استعداد
ذاتیآنانایماندارموامیدوارمبازهمخالقیتفردیبازیکنانبهدادفوتبالمابرسد.
«محمدپنجعلی»افزود:همهماپیشکسوتانهدفینداریمجزحمایتوموفقیت
فوتبال و اگر حرفی میزنیم فقط به دنبال رشد و توسعه این ورزش هستیم .تیم ملی
در شرایطی برابر هنگکنگ به میدان رفت که هیچ بازی دوستانهای را قبل از این
دیدار تجربه نکرد و بازیکنان فقط با چند جلسه تمرین راهی بحرین شدند ،معلوم
است در چنین شرایطی وضعیت تیم ملی به چه صورت است و نیابد به بازیکنان
خردهگرفت.
وی ادامه داد :به نظرم با امکاناتی که در فوتبال ما وجود دارد خوب بودیم ،حد
فوتبال ما هم همین است .اگر در برخی از دیدارها نتایج دیگری رقم میخورد به
مدیریتفوتبالبازنمیگرددبلکهبحثخالقیتواستعدادذاتیبازیکناناستکه
بهکمکفوتبالماآمدهوبایدازاینبابتخداراشاکرباشیم.
پنجعلی تاکید کرد :در کجای دنیا میبینیم تیمی بدون دیدارهای تدارکاتی و
هماهنگی،راهیچنینرقابتهایمهمیشود؟بهنظرمندراینشرایطمربیهم
کارینمیتواندانجامدهدوهرچههستخودبازیکنانهستند.اگرتیمملیامروز
دچاراینمشکالتشدهبایددیدمسببانآنکجاهستندوچهمیکنندوچراباآنان
برخوردالزمنشد؟ پیشکسوتفوتبالایرانادامهداد:دردیداربرابرهنگکنگبااین
که بردیم اما ایرادهایی هم وجود داشت ،سرعت بازی خیلی کم بود و بچهها سخت
همدیگر را پیدا میکردند .البته اعتقاد دارم از این مرحله میتوانیم صعود کنیم ،اما
برای مرحله بعدی اگر بخواهیم با همین روند برنامهریزی کنیم ،بدون شک کارمان
سخت خواهد شد و به مشکل میخوریم چرا که بازیها سختتر و رقبا هم قویتر
میشوند .وی در خصوص بازی ایران و بحرین هم گفت :امیدوارم بازیکنان صدای
ما را بشنوند ،ما میدانیم شما در چه شرایطی هستید ،انتظار خلق شگفتی هم
نداریم اما یقین داریم شما میتوانید از این گروه صعود کنید .تیم ملی فوتبال ایران
در حال حاضر از پنج بازی  ۹امتیاز دارد و در رده سوم گروه سوم جای گرفته است.
بحرینمیزبان
ملیپوشانپسازبردمقابلهنگکنگ،بایددوشنبهشببهمصاف
ِ
بروند .کامبوج و عراق هم دیگر رقبای تیم دراگان اسکوچیچ هستند که به ترتیب در
روزهای ۲۱و ۲۵خردادمقابلملیپوشانایرانصفآراییخواهندکرد.
رحمانرضایی:

حریفاصلیتیمملیایران«میزبانی»
بحریناست
مدافع پیشین تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه در بازی با هنگ کنگ مهم سه
امتیازاینمسابقهبودکهگرفتیم،گفت:تیمملیبایدمراقبحواشیدیداربابحرین
کهبرایمانفینالاست،باشند.
تیم ملی فوتبال کشورمان در دیداری تدارکات گونه اما رسمی ،موفق شد تیم ملی
هنگ کنگ را در خاک بحرین با نتیجه ۳بر یک شکست داده تا جمع امتیازاتش در
گروهسوممقدماتیجامجهانی ۲۰۲۲قطررابهعدد ۹برساند.
رحمان رضایی ملی پوش سابق کشورمان در خصوص این بازی اظهار داشت:
ً
هنگ کنگ عمال حرفی برای گفتن مقابل تیم ملی ایران نداشت و همان یک گل را
ً
همکامالاتفاقیزد.بعیدمیدانماگراینبازیچندباردیگرتکرارشود،هنگکنگ
باز هم توان گل زدن به ایران را داشته باشد.
ً
وی اضافه کرد :در این بازی تعداد گلهای زده و خورده اصال مهم نبود .مهم ۳
امتیازبودکهخوشبختانهتیمملیایرانبهراحتیآنراگرفت.مابههمه ۳امتیازهای
بازیهانیازداریموبایدمثلاینبازی،امتیازاتکاملراازبازیهایدیگرهمبگیریم.
مدافعسابقتیمملیایرانخاطرنشانکرد:فینالاصلیرافردادوشنبهشبمقابل
بحرین داریم .شواهد نشان میدهد خیلی از عوامل پشت پرده دست به دست هم
دادهاند تا بحرین از این گروه صعود کند .اگر این بازی در شرایط برابر انجام میشد
ً
قطعا ما شانس خیلی زیادی برای پیروزی داشتیم .اما به نظر میرسد بحرینیها از
شرایطمیزبانیخودنهایتاستفادهراببرند.
رضایی گفت :رقیب اصلی ما دوشنبه شب تیم ملی بحرین نیست ،بلکه شرایط
میزبانی بحرینیها و حاشیههای این بازی است .دستاندرکاران تیم ملی باید
حسابی حواسشان به حواشی این بازی جمع باشد .باید مراقب شرایط میزبانی
بحرینیهاباشند.
کارشناس فوتبال اظهار داشت :تیم ملی ما به لحاظ فوتبالی بسیار از بحرین برتر
استوبچههایمابایدمراقبباشنددرزمیناسیرحاشیهسازیبحرینیهانشوند.
تیمهای کشورهای عربی و در راس آنها بحرین استاد حاشیه سازی در میدان است
و ما باید تجربههای گذشته نسبت به بحرینیبازی را برای این بازی در نظر داشته
باشیم.رضاییتاکیدکرد:درصورتپیروزیبرابربحرین،شانسپیروزیبرابرعراقدو
چندانخواهدشدچراکهوزنهروحیبهشدتبهسودماسنگینیمیکند.
وی در پایان خاطرنشان ساخت :یادمان باشد بحرین از این بازی حداقل امتیاز
را میخواهد و آنها برای مساوی به میدان میآیند ،اما ما دنبال امتیازات کامل بازی
هستیموبرایپیروزیبهمصافبحرینمیرویم.

گزارش:سیدمهدیخادمنبی
تیم ملی فوتسال کشورمان حریفان خود را در جام جهانی فوتسال که در لیتوانی
برگزار میشود ،شناخته و حاال باید برای رویارویی با آنها خود را آماده کند.
قرعهکشیجامجهانیفوتسالبرگزارشدوتیمایرانباتیمهایآرژانتین،صربستان
و ایالت متحده آمریکا در گروه ششم این مسابقات قرار گرفت .میخواهیم نگاهی
اجمالی به عملکرد تیمهای گروه ششم این رقابتها در ادوار گذشته جام جهانی
بیندازیم.باماهمراهباشید.
تیمملیفوتسالایران
تیم ملی فوتسال کشورمان از سال  ۱۹۹۲به بعد ،در تمام دورههای جام جهانی
فوتسالشرکت داشتهو در قهرمانیفوتسال جهان درسال ۱۹۹۲نخستین حضور
خود در این جام و دومین دوره این جام توانست به مرحله نیمهنهایی صعود کند و
به مقام چهارم برسد .در این رقابتها سعید رجبی توانست آقای گلی را از آن خود

کند .اوج کار ایران در این رقابتها به سال  ۲۰۱۶برمیگردد که این رقابتها در
کلمبیا برگزار میشد و تیم ایران با حذف برزیل ،پرافتخارترین تیم جهان در مرحله
حذفی به پدیده مسابقات تبدیل شد و در نهایت با پیروزی در برابر پرتغال در دیدار
ردهبندی ،به مقام سوم این جام دست یافت .تیم فوتسال ایران هماکنون در رده
ششم دنیا و اول آسیا قرار دارد.
لحظه کسب مقاوم سومی جام جهانی 2016توسط تیم ملی فوتسال ایران
تیمملیفوتسالآرژانتین
این تیم تا کنون در هر هشت جام جهانی برگزار شده حضور داشته و حاال خود
را برای نهمین دوره این رقابتها آماده می کند .آرژانتین در دور قبلی این رقابتها
توانست روسیه را با نتیجه  ۵بر  ۴شکست دهد و به عنوان قهرمانی جهان دست
یابد .این تیم در سال  ۲۰۰۴نیز در رده چهام جهان قرار گرفت .تیم فوتسال
آرژانتین هم اکنون در رده سوم بهترین تیمهای دنیا قرار دارد .تیم فوتسال آرژانتین
سبک دفاعی بسیار قدرتمندی دارد و همیشه در رقابتهای مختلف نشان داده

با اعالم کمیته فوتسال فدارسیون فوتبال ؛

دلسوختگان قم میزبان مرحله دوم فوتسال ایران شد

تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم از سوی کمیته فوتسال به عنوان میزبان دیدارهای مرحله دوم لیگ فوتسال باشگاههای
کشورمعرفیشد.
بر پایه این گزارش  ،تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم بعد از نتایج موفق در مرحله مقدماتی رقابتهای فصل۱۳۹۹– ۱۴۰۰
لیگ دسته دوم فوتسال باشگاههای کشور در جمع ۱۶تیم مرحله دوم این فصل قرار گرفته و اکنون یکی از مدعیان صعود به لیگ
دستهباالترمحسوبمیشود.
نماینده فوتسال قم که با هدایت یکی از بازیکنان برجسته و شاخص سالهای دور فوتسال قم یعنی سیدوحید غیاثی به این
مرحله رسیده ،یک بار تجربه میزبانی از دیدارهای دور رفت مرحله مقدماتی لیگ دسته دوم فوتسال باشگاههای کشور را دارد و
حاال برای میزبانی از حریفان خود در دور رفت مرحله دوم این رقابتها آماده میشود.
ّ
فوتسالیستهای قمی در گروه چهارم مرحله مقدماتی با تیمهای الهیگ الهیجان ،آروینقاال ماکو ،جنرالویند سقز ،شهید
ن پارسآباد مغان و میثاق اردبیل رقابت کردند و در نهایت با کسب  20امتیاز به عنوان تیم نخست و صدرنشین این گروه
کیا 
راهی مرحله پایانی این دوره از بازیها شد .شاگردان سیدوحید غیاثی که در عملکرد ۱۰بازی مرحله مقدماتی آنها ۶پیروزی۲،
تساوی ۲ ،باخت ۳۸ ،گل زده ۲۴ ،گل خورده ،تفاضل گل مثبت  ۱۴و  ۲۰امتیاز به ثبت رسیده ،حاال تا در آستانه سومین حضور
متوالی در مرحله نهایی لیگ دسته دوم فوتسال باشگاههای کشور قرار دارد.
در گروهی که تیم دلسوختگان اهل بیت قم صدرنشین شد ،تیمهای الهیگ الهیجان با 18امتیاز ،آروین قاال ماکو با 17امتیاز،
ّ
جنرال ویند سقز با  13امتیاز ،شهید کیان پارسآباد مغان با  10امتیاز و میثاق اردبیل با  7امتیاز رتبههای دوم تا ششم را نصیب
خود کردند و تیم میثاق اردبیل به دسته پائینتر رفت .دیدارهای مرحله دوم بین  16تیم صعود کرده از مرحله نخست ،در چهار
گروه به شکل رفت و برگشت انجام میشود و تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم در گروه دوم این مرحله با تیمهای مشیر
قهرمان دالکی بوشهر ،اروم آلیاژ ارومیه و صبا نوین مشهد همگروه است و به شکل دورهای رقابت میکند ،در حالی که میزبانی
دیدارهای دور رفت شهر قم و دور برگشت شهر دالکی است.

که گلهای کمی دریافت می کند .دیگر نقطه قوت این تیم ،ضد حملههای سریع
آنها است که می تواند هر تیمی را دچار مشکل کند.
تیمملیفوتسالآرژانتین
تیمملیفوتسالآمریکا
این تیم کارنامه نسبتا خوبی در سالهای نخستین برگزاری جام جهانی فوتسال
دارد اما در حال حاضر به نظر میرسد که قدرت این تیم در رشته فوتسال زیاد
نباشد .تیم فوتسال ایاالت متحده آمریکا در اولین دوره برگزاری جام جهانی
فوتسال در سال  ۱۹۸۹هلند موفق شد در دیدار رده بندی بلژیک را شکست داده
و به مقام سوم دست یابد .این تیم در دوره بعدی این رقابتها که در هنگ کنگ
برگزار شد نیز موفق شد در ابتدا ایران را با نتیجه چهار بر دو شکست داده و به فینال
جام جهانی صعود کند .آمریکا در فینال نیز با نتیجه چهار بر یک مغلوب برزیل شد
تا به عنوان دومی این رقابتها برسد .این تیم در دو جام جهانی قبلی یعنی۲۰۱۲
تایلند و  ۲۰۱۶کلمبیا نتوانسته بود خود را به این رقابتها برساند اما حاال پس از
گذشت یک دهه ،موفق شده که به جام جهانی راه پیدا کند.
تیمملیفوتسالآمریکا
تیمملیفوتسالصربستان
این تیم تا کنون توانسته تنها در یک دوره جام جهانی حضور داشته باشد.
صربستان موفق شد در سال  ۲۰۱۲خود را به جام جهانی تایلند برساند و در ادامه
به مرحله یک هشتم نهایی نیز صعود کند.
سبک بازی این تیم بسیار شبیه به تیم ملی روسیه است .آنها فیزیکی و درگیرانه
بازیمیکننداماازتکنیکفردیکمتریبرخوردارهستند.تیمملیفوتسالایران
در سال ۹۷با صربستان دو دیدار تدارکاتی برگزار کرد که در دیدار اول با نتیجه ۶بر۳
و در دیدار دوم با نتیجه  ۴بر ۳پیروز شد.
تیمملیفوتسالصربستان
روند آمادهسازی تیم ملی فوتسال ایران برای حضوری قدرتمند در لیتوانی
تیم ملی فوتسال ایران هماکنون در حال آماده سازی خود برای حضور قدرتمند
در جام جهانی بوده و تا االن دو اردو در تهران و کیش برگزار کرده است .تیم ایران
حاال که حریفان خود را شناخته باید به فکر بازیهای دوستانه مناسب باشد؛ بازی
با تیمهایی که سبک آنها شبیه به حریفان ایران باشد.
تا کنون تورنمنت تدارکاتی شیراز قطعی شده اما هنوز نام تیمهای شرکتکننده
در این مسابقات به صورت رسمی اعالم نشده است .تا این لحظه نیز هیچ بازی
دوستانهای به صورت رسمی تدارک دیده نشده است.
تاریخبرگزاریجامجهانیلیتوانی
این رقابتها در ابتدا قرار بود در سال  ۲۰۲۰برگزار شود اما شیوع کرونا در جهان
باعثشدتااینبازیهانیزمانندبسیاریازرقابتهایدیگرجهانبهتعویقبیافتد.
با این حساب و طبق تقویم فیفا ،اولین دیدار تیمملی در جام جهانی فوتسال روز
 ۲۳شهریور مقابل صربستان است .تیم ایران در دیدار دوم خود نیز باید در روز ۲۶
شهریور به مصاف آمریکا برود و سومین دیدار تیم فوتسال کشورمان هم روز ۲۹
شهریورمقابلآرژانتینبرگزارمیشود.

با استعفای حاجیزاده از هیات کاراته قم ؛

علیمردانی سرپرست هیات کاراته قم شد

فدراسیون کاراته محمد علیمردانی را به عنوان سرپرست جدید هیات کاراته استان قم تا زمان برگزاری مجمع
انتخابات این هیات معرفی و منصوب کرد.
برپایه این گزارش  ،بعد از انتخابات نافرجام بهمن ماه سال  ۱۳۹۸هیات کاراته استان قم که به شکایت کاندیدای
رقیبیعنیمحمدمهدیسلطانیازکاندیدایمنتخبمجمعیعنیعلیرضابرخوردارانجامیدوسرانجامانتخابات
این هیات ورزشی در بهار سال  ۱۳۹۹با نامه رسمی وزارت ورزش و جوانان به اداره کل استان قم رسما باطل شد،
حاال کاراته قم در آستانه انتخابات جدید قرار دارد.
بعد از ابطال انتخابات قبلی این هیات ،چند ماه یعنی دقیقا تا شهریور ماه سال ۱۳۹۹طول کشید تا هیات بی سر
و سامان کاراته از بالتکلیفی درآمد و مهرداد حاجیزاده با ابالغ رئیس فدراسیون کاراته سرپرست این هیات ورزشی
پرمخاطب و مدالآور شد ،حاال بعد از حدود  ۹ماه  ۱۵نفر برای ریاست هیات کاراته استان قم ثبتنام کردهاند.
چند روز بعد از اعالم اسامی کاندیداهای ریاست هیات کاراته استان قم که یکی از آنها مهرداد حاجیزاده
سرپرست این هیات است ،حاجیزاده در نامهای به مدیر کل ورزش و جوانان استان قم با اعالم اینکه میخواهد
از هرگونه سوء تفاهم در پیشرفت روند برگزاری مجمع انتخابات جلوگیری شود ،به عنوان یکی از کاندیداهای این
مجمعازسرپرستیهیاتاستعفاکرد.
کمتر از  ۴۸ساعت بعد از استعفای مهرداد حاجیزاده از مسوولیت خود ،اداره کل ورزش و جوانان استان قم
محمد علیمردانی را به عنوان گزینه سرپرستی هیات کاراته به فدراسیون این رشته معرفی کرد و فدراسیون کاراته
نیز ابالغ سرپرستی علیمردانی را برای مدت سه ماه صادر کرد.
حاال علیمردانی که مسوول امور مجامع هیاتهای ورزشی اداره کل ورزش و جوانان و همچنین رئیس گروه ورزش
قهرمانی این اداره کل است ،باید مقدمات برگزاری مجمع انتخابات هیات کاراته قم را فراهم کند ،هیاتی که ۱۵نفر
کاندیدای ریاست آن هستند و باید منتظر ماند و دید چه کسانی برای حضور در انتخابات تایید صالحیت میشوند؟

«ریسک» و «تدبیر» الکنو جواب داد؛

تحول «دوست داشتنی» در تیم ملی والیبال
تیم ملی والیبال ایران که شروع خوبی در لیگ ملت ها
نداشت و با شکست برابر ژاپن نگرانی هایی را برای اهالی
ورزش بوجود آورده بود ،در هفته دوم به بلوغ تاکتیکی و فنی
خوبیرسید.
مرحلهمقدماتیسومیندورهرقابتهایلیگملتهایوالیبال
به میزبانی ایتالیا در حال برگزاری است .تیم ملی والیبال ایران
در شروع رقابت ها با توجه به دوری دو ساله از رویدادهای بین
المللی مغلوب ژاپن حریف دیرینه خود شد .در ادامه ملی
پوشان مقابل تیم ملی روسیه ،مدافع عنوان قهرمانی ،رقابت
نزدیک و جذابی را به نمایش گذاشتند و در پایان هفته نخست
نیزبردیشیرینمقابلهلندکسبکردند.
در شروع هفته دوم اما ،تیم ملی رفته رفته به هماهنگی و
اعتماد به نفس کافی دست یافت .والدیمیر الکنو ،سرمربی
نامدار دنیای والیبال که هدایت تیم ملی را بر عهده دارد رفته
رفته به شناخت از بازیکنان خود دست یافت تا در هر بازی از
ترکیبی متفاوت و جوان استفاده کند .سرمربی تیم ملی در
هفته دوم در هر بازی با ترکیب و چیدمانی متفاوت و رونمایی از
یکی از بازیکنان جوان و آینده دار والیبال کشورمان موفق شد
حریفانرامغلوبکند.

الکنو در هفته دوم رقابت های لیگ ملت های والیبال عالوه
بر کسب  ۳پیروزی ارزشمند مقابل تیمهای کانادا ،ایتالیا و
بلغارستان از بازیکنانی با انگیزه و آینده دار رونمایی کرد.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران با اعتماد به بازیکنانی مانند
صابر کاظمی ،میثم صالحی ،امیرحسین اسفندیار ،آرمان
صالحی و بردیا سعادت نشان داد اعتماد خوبی به بازیکنان
جوان دارد و همچنین در مدت زمان کوتاه دو ماهه که هدایت
تیم ملی را برعهده گرفته به شناخت خوبی از آنها دست یافته
است.
الکنو در هر مسابقه از ترکیب کامال متفاوت استفاده می
کند و تکیه گاه اصلی او بیشتر مبتنی بر بازیکنان جوان است.
بازیکنان جوان نیز به خوبی پاسخ اعتماد سرمربی تیم ملی را
تا به اینجا داده اند.
تیم ملی والیبال ایران در هفته سوم رقابت ها دیدار سختی
مقابل آمریکا ،صربستان و همچنین آلمان خواهد داشت.
باید منتظر ماند و دید که الکنو در این مسابقات با چه ترکیبی
حریفان را سوپرایز خواهد کرد.
والدیمیر الکنو که مدال طالی المپیک  ۲۰۱۲لندن را در
اختیار دارد همراه با تیم ملی والیبال کشورمان چهارمین

حضور خود در المپیک توکیو را تجربه خواهد کرد ،او با برنامه
و حساب شده به خوبی از تمامی بازیکنان در رقابت های
لیگ ملت ها استفاده می کند و به ترکیب نهایی خود و خلق
شگفتی در المپیک توکیو همراه با تیم ملی والیبال ایران
میاندیشد.
رونمایی از چهره های جوانی مانند بردیا سعادت،صابر
کاظمی،آرمانصالحی،میثمصالحیوامیرحسیناسفندیار

درکنارباتجربههاییچونسیدمحمدموسویوسعیدمعروف
و پوریا فیاضی و ...شرایط ویژه ای را برای تیم ملی به وجود
آورده که همین نقطه مثبت تیم ملی خواهد بود تا بازیکنان
در یک فضای رقابتی سالم برای پوشیدن پیراهن تیم ملی در
المپیک توکیو تمام تالش خود را به کار بگیرند چرا که الکنو با
هیچ بازیکنی شوخی ندارد و در صورت لغزش شانس حضور
در ترکیب  ۱۲نفره در المپیک توکیو را از دست خواهند داد.
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کلیه ابالغها از طریق آن سامانه انجام خواهد شد و مسوولیت عدم ثبت نام و عدم ابالغ اوراق و اخطاریه ها بر عهده شما خواهد بود( .م الف )14048
رئیس اداره اجرای استاد رسمی قم-مهدی روزخوش
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سیاسی7

 شماره 5283ت وچهارم 
دوشنبه -هفدهم خردادماه  -1400سال بیس 

مناظره اول؛ بدون برنده ؛

هدف حمله به دولت ،ارائه راهکار شاید بعدها!

اولین مناظره انتخابات  1400بیش از آنکه فضایی برای ارائه برنامه باشد محفلی
برای حمالت به دولت روحانی شد و بس .مناظره ای بدون برنده که کاندیداها یا کلی
گویی کردند یا دعوا و مجادله.
نخستین مناظره زنده تلویزیونی انتخابات  ۱۴۰۰عصر شنبه برگزار شد؛ البته اگر
بتوان بر آن نام مناظره گذاشت ۷ .نامزد تایید شده توسط شورای نگهبان ،از همان
ابتدای سخنانشان سعی در حمله به دیگری داشتند یا حمله به دولت.
بازار داغ اتهام زنی به دولت در یک شبه مناظره
بیشترحرفهاکلیبود.یااگرهماظهارنظریمیکردندبهیکدیگرحملهمیکردند
وگرنه سعی میکردند به دولت و شخص روحانی رییسجمهوری بتازند؛ کسی
که در آنجا حضور نداشت تا از خود دفاع کند که اگر حضور داشت مانند سال ۹۶
نمیتوانستند بزنند و در بروند ،چون روحانی آنها را رها نمیکرد و مانند مناظرات ۹۶
گوشهرینگگیرمیافتادند.
شاید به همین جهت باشد که پس از پایان مناظره سخنگوی دولت و رییس دفتر
رییسجمهوری خواستار ارائه زمان به نماینده دولت در برنامه زنده شدند تا در برابر
اتهاماتی که به دولت زده شد ،از عملکرد آن دفاع کند.
اما این مناظره آنچنان که باید مناظره نبود .بازار داغ اتهامزنی بود به دولت .اما ۷
نامزد ریاستجمهوری در این مناظره چه گفتند و چگونه رفتار کردند.
سعید جلیلی با دولت سایه آمد
سعید جلیلی آرام بود؛ کمتر از سایر نامزدها وارد دعوا و حاشیه شد .سعی داشت
بدون وارد شدن به حاشیهها برنامههای خودش ارایه کند؛ اما در مواقعی هم وارد دعوا
با همتی میشد .اما در مجموع میتوان گفت که جلیلی تمرکز خود را به ارائه برنامه
و معرفی دیدگاههای خود گذاشته بود و اگر هم کسی با او می خواست وارد دعوا و
مشاجره شود در دام او نمیافتاد و حرف خودش را میزد .او با استناد به آنچه دولت
سایه میخواند ،سعی داشت که بگوید در این  ۸سال تمام اقدامات دولت را پیگیری
کرده و با تمرکز بر نقاط ضعف و قوت آن ،برای این انتخابات برنامه ریخته است .او
بیش از اینکه به دولت حمله کند سعی داشت تا کار خود را پیش ببرد .چهره جلیلی
هنگام صحبت جز تغییر در شکل ابرو ،تغییری نداشت و از زبان بدنش استفاده نکرد.
تالش رئیسی برای متفاوت شدن با سال ۹۶
ابراهیم رئیسی نسبت به سال  ۹۶قدرت بیانش بهتر شده است .اما باز هم موقع
صحبت تپقهایش برقرار است .رئیسی در مناظره عصر شنبه سعی میکرد آرام
صحبت کند و با طمانینه؛ اما در مواقعی از کوره در میرفت و صدایش بلند میشد.
سعی میکرد مستدل صحبت کند .تمرکزش را بیشتر بر روی عملکردش در قوه
قضاییه گذاشته بود و سعی داشت تا رزومه خود را با اقداماتش در قوه قضاییه معرفی
کند.اوهمچنینبرابرانتقاداتسعیمیکردمظلومنماییکندوخودراآماجتهمتها
و اتهامات جلوه دهد.
رئیسی همچنین در بین سخنانش گریزی هم به روحانی و انتخابات  ۹۶می زد و
هم مانند  ۴اصولگرای دیگر اقدام به حمله به دولت کرد تا در این موضوع با سایر
نامزدهای همجناحی خود مشترک باشد .رئیسی در استفاده از زبان بدن ناکام بود؛
هنگامی که صدایش را بلند میکرد با زمانی که تن صدایش پایین بود و با فواصل
زیادصحبتمیکرد،هیچتغییریدر چهرهاشدیدهنمیشدجزدرهمکشیدهشدن
صورت.
محسنرضایی،پوششیظاهرشد
تا پیش از این مناظرهها تصور درباره محسن رضایی این بود که در این انتخابات
شخصیتی مستقل خواهد داشت اما او در این مناظره نشان داد که تصورات و

پیشبینیها در این مورد اشتباه بوده .او از ابتدای سخنانش سعی کرد دولت را زیر
ضرب ببد و درباره ارائه برنامههایش به صورت کلی صحبت میکرد .او از یارانه ۴۵۰
هزار تومانی حرف زد ولی به صورت کارشناسی نگفت که منابع این یارانه هنگفت از
کجا قرار است تامین شود .او هم مانند سایر نامزدهای اصولگرا سعی داشت تا دولت
را متهم به کمکاری کند و این دولت را بدترین دولت جلوه دهد .او هم به مانند بقیه
اصولگرایان پشت رئیسی رفت و همگام با رئیسی و  ۴نامزد پوششیاش هدفش زدن
دولت بود.
محسن رضایی در ابتدا محکم شروع به صحبت کرد ولی در ادامه انگار تعادل
عصبی خود را ازدست داد و وارد بازی دیگران شد .نکته اینکه رضایی مثال معروف
هزار تومانیاش را باز هم روی صحنه آورد و دوباره از جیبش یک هزار تومانی بیرون
آورد اما این بار هزار تومانیاش تمیز و نو بود؛برخالف سال .۹۲رضایی هم آنچنان که
باید از صورت و زبان بدنش استفاده نکرد؛شاید دلیل این عدم استفاده از چهره برای
تاثرگذاری بیشتر هنگام سخن گفتن ،ناشی از تغییرات چهرهاش باشد؛ چهرهای که
خط و خطوط ناشی از سن و سال در آن دیده نمیشوند.
کاندیدای بداخالق مناظره اول در مسیر احمدی نژاد
علیرضا زاکانی ،یکی از چهرههای بداخالق مناظرهی شنبه بود؛ البته از قبل هم
میشد این را تصور کرد .او که تنها سابقه اجراییاش مسئولیت بسیج دانشجویی
بوده ،از ابتدا آتش توپخانهاش را به سمت دولت و همتی نشانه گرفت .نحوه صحبت
کردن زاکانی یادآور شیوه محمود احمدینژاد در مناظرات سال ۸۸بود.
به همان بداخالقی که در سخنانش بگمبگمهای جدیدی نهفته بود .زاکانی با
اعتماد به نفسی کاذب اقدام به تهدید مهرعلیزاده کرد و گفت که «انشالله دفعه آخری
باشد که میگویید نامزد پوششی!»؛ این نحوه از تهاجم در سخن گفتن و تهدید کردن
را میتوان ناشی از سوابق زاکانی دانست که در مجالسی حضور داشته که دست باال
راهمحزبیهایخودشداشتهاند.
او هم تا دلش خواست به دولت اتهام زد و انگار فضا را مناسب دیده بود که بدون
ترمزعلیهدولتسمپاشیکند.امانکتهایکهدرسخنانزاکانیکهاحتماالناخواسته
خطاب به همتی گفته شد« :آقای همتی درباره تأیید صالحیتها صحبت کرد ،اما
اگربنابر تأیید کسان دیگریبودشمانباید اینجا حضور پیدا می کردید چونهر کسی
قد و قواره خودش را دارد» .این سخنان به نحوی تصدیق موضوعاتی است که درباره
رد صالحیتها در جامعه مطرح شده است.
زاکانی در چند صحنه نمودارها و اینفوگرافیهایی را روبروی دوربین گرفت که
بیشتر شبیه به نقاشی بودند ؛ امری که باعث شد بیش از آنکه مورد توجه جدی قرار
بگیرد ،سوژه کابران شبکههای اجتماعی شود؛ به خصوص ابرهای درون یکی از
اینفوگرافیها! زاکانی هم مانند بقیه راه استفاده از زبان بدن ر انگار بلد نبود و تنها به
حرکتدستانشاکتفامیکرد.
کاندیدایی که وارد جنگ مناظره ای نشد
یزاده هاشمی ،او انگار زیادی در نقش خود فرو رفته است و امید به
امیرحسین قاض 
پیروزی دارد؛ در مناظر ه شنبه بسیار آرام صحبت میکرد؛ فارغ از دعواهای در جریان،
به ارائه برنامه خود پرداخت ،هرچند که او هم بعضا گریزی به دولت میزد و حملهای
بهدولتمستقرمیکرد.
یزاده سعی داشت که اینطور القا کند که چند سال است که به دنبال
اما قاض 
رقابت برای ریاستجمهوری است و با تحلیل و برنامه و آنالیز آمده است .به هر حال او
سعی کرد خود را با آرامش نشان دهد و وارد جنگ و دعواهای اصلی نشود .این نامزد
ریاستجمهوریهمنتوانستاززبانبدناستفادهکندومیمیکصورتشرامتناسب

بالحنومحتوایصحبتهایشتغییردهد.البتهاودرنخستینفیلمتبلیغاتیاشهم
نشان داد که استعدادی در این زمینهها ندارد.
مهرعلیزاده در تالش برای دوقطبی سازی
محسن مهرعلیزاده ،کمتر از انتظارها ظاهر شد .با توجه به سوابقش که تا معاونت
ریاستجمهوری پست و مقام داشته ،انتظار این بود که بتواند به شکلی قانعکننده
و جامع سخن بگوید اما چنین نبود .از ابتدا شروع به روخوانی از یک متن کرد و سر
مدام پایین بود جز در یکی دو بخش مدام سر روی کاغذ بود .او از ابتدا مشخص کرد
که قصد حمله به نامزدهای دیگر را دارد؛بابت همین اگر کسی میخواهد به نامزدی
حمله کند ،برای تاثیرگذاری بیشتر باید موقع صحبت به فرد مورد نظرش نگاه کند تا
اثر سخنانش را بتواند به فرد مدنظر تحمیل کند و همزمان هم اعتماد به نفس طرف
مقابل را از او بگیرد و هم خود را برتر از او نشان دهد .اما مهرعلیزاده فاقد این ویژگی
بود و حداکثر وقتی سرش را از روی کاغذهایش بلند میکرد نگاهی سرد و بیروح به
دوربین داشت و چهرهاش به مثابه کسی بود که تنها وظیفه دارد که از روی یک متن
بخواند .او هم از زبان بدنش استفاده نکرد .مهرعلیزاده سعی کرد تا با هدف گرفتن
رئیسی یک دو قطبی بین خود و رئیس قوه قضاییه ایجاد کند که تقریبا هم میتوان
گفت تا حدودی موفق بود.
همتی هم موفق هم ناموفق
عبدالناصر همتی هم مانند مهرعلیزاده از ابتدای مناظره از روی متن می خواند.
چهرهاش هنگام خواندن هیچ تغییر نداشت؛ کالمش نه محاورهای بود و نه رسمی.
چهرهای سرد و بدون واکنش در هنگام سخن گفتن داشت .زبان بدن اساسا جایی
در نحوه سخن گفتن این نامزد هم مانند دیگران نداشت .نحوه نشستن و نگاه به
رقبا به هیچوجه به گونهای نبود که بتواند طرف مقابل را تحت تاثیر قرار دهد .اما او
هوشمندانهیکدامبرای ۵نامزدکهحاالدیگرمعلوماست ۴تایآنهابرایضربهگیری
و پوشش رئیسی آمدهاند ،پهن کرد که اکثر آنها هم در دام او افتادند؛ یکی مثل جلیلی
یزاده هاشمی کمتر و یکی هم مثل زاکانی و رضایی بیشتر.
و قاض 
همتی با این کار قصد داشت انرژی نامزدهای حامی رئیسی را خالی کند که البته
در مورد خود ٰرئیسی و زاکانی و رضایی کامال موفق شد .هرچند که او از طرف دیگر
سعی کرد بین خود و دولت یک خط و مرزی ایجاد کند و حتی تعریضی هم به رئیس
خود یعنی حسن روحانی داشت .اما با این وجود همتی هم ضعیفتر از حد انتظار
ظاهر شد؛ تپقهای گاه و بیگاهی که هنگام روخوانی از متن داشت باعث میشد که
ارتباط کالمش با مخاطب مثل اینترنت قطع و وصل شود .او اما در ایجاد دو قطبی
بین خود و رئیسی تا حدی به خواسته خود رسید .زاکانی با حساسیت نشان دادن
به لقب نامزد پوششی نقطه ضعف خود را در معرض دید گذاشت و همتی در آخرین
سخنانش ضربه نهایی را به زاکانی زد و او را «سوپر پوششی» خطاب کرد!
َ
جای خالی رقبای قدر در مناظره
هر  ۷نامزد تایید شده از سوی شورای نگهبان ،کمترین استفادهای از زبان بدن
خود نکردند؛ آنها حتی نحوه ارتباط چشمی با دوربین را هم بلد نبودند؛ ارتباطی که
میتواند تاثیر به سزایی بر بیننده بگذارد؛آنها یا مشغول نشان دادن نمودار و اسکناس
بودند یا از روی متن میخواندند یا به صورتی بیروح و سرد به دوربین نگاه میکردند.
شاید آنها الزم باشد برای دور بعدی مناظرهها ،یک دور مناظرههای سال  ۹۶و نحوه
گفتار و زبان بدن روحانی را مرور کنند؛ به عنوان مثال همان یک دقیقهای که روحانی
در مناظره سال  ،۹۶خطاب به رئیسی صحبت کرد ،تقریبا توانست موتور محرک
برای رایدهندگانش باشد؛ خطابهای محکم؛بدون لکنت و تپق زدن ؛ توناژ صدایی
متناسب با هر بخش از صحبتها و البته نگاه کردن به فرد مدنظر در هنگام صحبت
کردن و استفاده دستان و اشاره به او که این آخری میتواند هم به لحاظ عصبی طرف
مقابل را تحت تاثیر قرار دهد و هم اعتماد به نفس را او بگیرد .شاید اگر در این دوره
نامزدی در حد و اندازههای روحانی ،جهانگیری یا الریجانی حضور داشت ،الاقل این
مناظره به این سردرگمی برگزار نمیشد؛ چرا که یک نفر با قدرت باالی کالم میتواند
جو مناظره را در دست بگیرد و زمین بازی را تعیین کند .اما چنین فردی نبود و مناظره
تقریبا مثل بازار شام برگزار شد!
مناظره ای بدون برنده
با تمام این اوصاف میتوان گفت این مناظره هیچ برندهای نداشته است؛ آنها هیچ
راهکار منطقی یا به عبارت دیگر هیچ راهکاری روی زمین ارائه ندادند و به کلیگویی
و دعوا پرداختند ۵ .نامزد اصولگرا در حالی به دولت حمله میکردند که در این بین
نه نقش تحریمهای فلجکننده زمان ترامپ را درنظر گرفتند و نه پاندمی کرونا؛ دو
پدیدهای که اقتصاد ایران را عمال با یک بحران تمام عیار روبرو کرده بود.
از طرف دیگر همگیشان در قامت یک منتقد وضعیت امروز کشور بودند؛ انگار که
نه جلیلی  ۶سال مسئول مذاکره هستهای و دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده؛ نه
همتی ۳سالرییسکلبانکمرکزیبوده؛نهمهرعلیزادهدرساختارحاکمیتیروزی
یزاده نماینده مجلس و
را شب کرده؛ نه زاکانی  ۴دوره نماینده مجلس بوده؛ نه قاض 
نایب رییس آن بوده؛ نه محسن رضایی سالها دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
بوده و نه ابراهیم رئیسی در قامت معاون اول قوه ،دادستان کل کشور ،رییس سازمان
بازرسی و رییس قوه قضاییه بوده تاحاال! همه به گونهای سخن میگفتند که انگار با
آخرین پرواز از کشوری دیگر وارد ایران شدهاند .شاید الزم باشد این نامزدها کمی روی
زمینفکرکنندوصحبتکنند؛هرچهباشدهمهشانسالهادرپستهایحاکمیتی
مسئولبودهاند.

ناصرایمانی:

مناظرهها در شکلگیری افکار
رای دهندگان موثر است

کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه روزهای باقیمانده تا روز انتخابات مهم
است ،گفت :ممکن است مناظرهها تاثیر زیادی در تعداد شرکت کنندگان نداشته
باشد اما در شکلگیری افکار همان کسانی که میخواهند شرکت کنند ،موثر است.
ناصر ایمانی در گفتوگو با ایرنا درباره آرایش انتخاباتی این دوره از انتخابات ریاست
جمهوری اظهار کرد :از میان کاندیداهای موجود ،پنج نفر اصولگرا ،یک نفر اصالح
طلب و یک نفر هم غیرجناحی است که نمیتوان او را اصالح طلب یا اصولگرا نامید.
وی تصریح کرد :از جهت اینکه چه تعداد از این افراد تا روز رای گیری در رقابتها
خواهند ماند ،به نظر میرسد یک یا نهایتا ۲نفر از انتخابات کناره گیری خواهند کرد
که تعبیر کنارهگیری یک نفر تعبیر دقیقتری است .با این اوصاف روز انتخابات ،پنج
یا شش کاندیدا داریم که مردم میتوانند به آنها رای بدهند.
این کارشناس مسائل سیاسی درباره احتمال تغییر در فضای انتخاباتی گفت:
تجربههای انتخاباتهای گذشته مانند انتخابات ۸۴،۷۶و ۹۲نشان میدهد که در
یکهفتهپایانیانتخاباتممکناستاتفاقاتشگرفیبیافتدهمازجهتمشارکتو
هم از جهت تغییر کاندیدایی که به نظر میرسید امکان بیشتری برای رای آوری دارد
و ناگهان مردم همه چیز را تغییر میدادند.
ایمانی افزود :اساسا ،سالهاست که تئوری هیجان انتخاباتی در همه کشورهای
دنیا اجرا میشود .زمانی در کشورهای بزرگ ،انتخابات برنامه محور بود و کاندیداها
با ارائه برنامههایشان به اثبات کارآمدی خود میپرداختند .چند دهه است که این
تئوری کنار گذاشته شده و عمدتا دست اندرکاران سعی میکنند با هیجانی کردن
فضا هم کاندیدایشان را پیروز کنند و هم مشارکت را باال ببرند و این موضوع در مورد
انتخابات های ایران هم صادق است.
مردم امکان خلق شگفتی را دارند
وی در ادامه برخی تحلیلها مبنی بر مشخص بودن نتیجه انتخابات این دوره
ریاست جمهوری را غلط دانست و افزود :در این زمینه قطعیتی در رابطه با نتیجه
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰وجود ندارد و مردم میتوانند روند تحوالت را تغییر
دهندوشگفتیبیافرینند.ایمانیدربارهاحتمالائتالفیاکنارهگیرینامزدهابهنفع
یکدیگر را گمانه زنی رسانهای ارزیابی کرد و درباره تقابل کاندیداها با یکدیگر گفت:
در اینکه آقای محسن رضایی و آقای رئیسی در برخی از زمینههای اداره کشور
باالخص در عرصه اقتصادی اختالف نظرهایی دارند شکی نیست .در اینکه آقای
سعیدجلیلیباآقایرئیسیدرعرصهسیاستخارجیهمممکناستاختالفنظر
داشته باشند در این هم شکی نیست اما بعید است این افراد بخواهند باهم فضای
رقابتی ایجاد کنند زیرا همه این آقایان از یک دیدگاه فکری بوده و گفتمان اساسی
آنهامشترکاست.
احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم بعید است
وی ،احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم را بعید دانست و گفت :روزهای
باقیمانده تا روز انتخابات مهم است .ممکن است مناظرهها تعداد شرکت کنندگان را
به طور قابل توجهی زیاد نکند اما در شکلگیری افکار همان کسانی که میخواهند
شرکت کنند ،موثر است .ما در چندین انتخابات شاهد بودیم که در هفته آخر ناگهان
صحنه به هم خورد و این اتفاق امسال هم ممکن است بیافتد و انتخابات به دور دوم
کشیده شود اما اصوال احتمالش ضعیف است.
این تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی گفت :اگر اصولگراها احتمال دهند انتخابات
به دور دوم کشیده میشود ممکن است فشار بیشتری روی کاندیداهایشان بیاورند
که برخی از آنها انصراف دهند اما اگر ببینند انتخابات دو دورهای نخواهد بود ممکن
است اجازه دهند همه کاندیداها تا روز آخر حضور داشته باشند مگر اینکه یکی از آنها
خودش بخواهد انصراف دهد.
ایمانی درباره وضعیت آرای خاکستری و تاثیر آن در انتخابات  ۱۴۰۰نیز گفت:
اصولگرایان توانایی پایینی برای جذب آرای خاکستری دارند و اصالح طلبان بیشتر
این پتانسیل را دارند که آرای خاکستری را به میدان بیاورند .تفاوت این دوره از
انتخابات در این است که اوال آرای خاکستری خیلی خاکستری هستند و ترغیب
آنان برای حضور در انتخابات خیلی سخت است .اصالح طلبان هم که بیشتر از
اصولگرایان توان جذب آرای خاکستری داشتند در این دوره رمقی و مقبولیتی ندارند
که بتوانند محرک حضور مردم پای صندوقهای رای باشند بنابراین خیلی تصور
نمیکنم با ادامه این فضا ،اتفاق ویژهای بیافتد.
وعدههایمالیناشیازضعفکاندیداهاست
وی در واکنش به وعدههای یارانهای و پولی و وامی برخی کاندیداهای انتخابات نیز
گفت :متاسفانه از چند انتخابات گذشته یک سنت سیئهای در کشور شکل گرفته
و آن دادن وعدههای مالی مشخص توسط کاندیداها بود .مردم اگر میخواهند
صداقت یک کاندیدا را محک بزنند ببینید کدامشان از این وعدههای مشخص مالی
نمیدهند .کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد :این وعدهها اصال معلوم نیست
قابل تحقق باشد و اگر هم محقق شود هزینه سنگینی بر روی بودجه کشور وارد کرده
و تورم سرسامآوری به مردم تحمیل خواهد کرد و در نهایت همان مبلغ داده شده را از
جیب آنها درخواهد آورد .ایمانی اضافه کرد :اینوعدههانشان دهنده ضعف جایگاه
مردمی کاندیدا و تالش وی برای پوشاندن این ضعف است .اتفاقا یکی از مالکهای
مردم برای رای دادن باید این باشد که کاندیدا وعده مالی مشخص ندهد.

ازنامزدهایانتخاباتیچهخبر؟

رقابت سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری رفته رفته با
برگزاری مناظرات صداوسیما به اوج خود میرسد و مشخص
میشود که رقابت اصلی میان چه نامزدهایی خواهد بود اما در
این میان ،گفت وگوی صحیح و بدون هرگونه اتهام زنی نامزدها به
یکدیگر شرط اصلی مناظره ای سالم است.
 11روز بیشتر تا برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری باقی نمانده و با مشخص شدن اسامی نامزدهای
قطعی این دوره از انتخابات ،عرصه رقابت این افراد مهیا شده
است تا با ارایه برنامه های خود ،ضمن تشویق مردم به حضور
گسترده در پای صندوق های رای ،امکان انتخابی شایسته را
نیز فراهم کنند .گفتنی است انتخابات سیزدهمین دوره ریاست
جمهوری به همراه ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر و
روستا ،میان دوره ای مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری
 ۲۸خردادماه به صورت همزمان برگزار می شود.
از این رو با توجه به تاثیر ترکیب ،تعدد و چینش نامزدهای
انتخاباتی در مسایلی چون راهبردها و تاکتیکهای انتخاباتی
جریانهای سیاسی ،کیفیت برگزاری انتخابات ،میزان مشارکت
و ...رصد موضعگیریها و اظهارنظرهای نامزدهای انتخابات،
مورد توجه ناظران است .در ادامه به مهمترین اظهارنظرهای
نامزدهای انتخابی در ۲۴ساعت گذشته پرداخته شده است.
باید در اقتصاد هم به جمهور مردم توجه کنیم
سعیدجلیلینامزدسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوری
درباره نگاه اقتصادی ،گفت :اگر صحبت از جمهوری اسالمی و
جمهوریت که یادگار بزرگ حضرت امام میشود ،بحث این است
کهبهجمهورمردمدراقتصادهمتوجهداشتهباشیم.حضرتامام
به حقیقت اسالم را در دوره معاصر احیا کرد و یکی از بحثهای
مهم حضرت امام محرومیتزدایی بود .برای محرومیت زدایی
قبل از این که طرحهای اقتصادی داشته باشید مهمترین بحث
این است که این نگاه را داشته باشید که آیا قائل به محرومیت
زدایی هستید یا خیر؟ یکی از مشکالتی که در سالهای گذشته
داشتیم این است که در نگاه اقتصادی مردم و محرومین در
اولویتنبودند.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد:
باید حق مردم در عرصههای مختلف به ویژه در آن سهمی که از

فضایرقابتیبدوناتهامزنی؛معیارسنجشمناظرهایسالم

مصرف انرژی دارد به آنها داده شود .ما در طرح وان یا واحد انرژی
این را تعریف کردیم که به مردم این حق داده شود .طرح دوم
طرح سبد غذایی است که در این طرح مردم باید در روز ۲۵۰۰
کالری حداقل آن انرژی الزم با غذاهای الزم به آنها برسد که براین
اساس برنامهای تهیه شده است که چگونه باید به خوبی توزیع
شود.متاسفانهآماریکهامروزدراثرسیاستهاییکههمینعدم
نگاه به محرومین است شاهد هستیم که به مردم نمیرسد.
بانکها بدون نظارت بانک مرکزی خلق پول میکنند
علیرضا زاکانی نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری
گفت:حجمنقدینگیبیشازسههزارو ۵۰۰میلیاردتوماناست
که به علت تولید پول پرقدرت در کشور رخ داده است و بانکها
بدون نظارت بانک مرکزی خلق پول میکنند .این نقدینگی
در بازار چاپ و عرضه شده و با عدم صداقت نزدیک به  ۳۴هزار
میلیارد تومان امکان و اعتبار را به دولت آینده حواله کردهاند.
نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد :در
حوزهاقتصادمعتقدماقتصادومدیریتبهعنوانفوریت ،فرهنگ
و اجتماع به عنوان اولویت ،سیاست و امنیت به عنوان ضرورت
و سیاست خارجی مدنظر قرار بگیرد .ابعادی را که دنبال می
کنم  ،تک بعدی نیست؛ ناظر به اقتصاد ،اصل را بر جهش تولید
گذاشتم و در کنار آن ،تمرکز زدایی را در حوزه مدیریت پیشنهاد
کردم .مبارزه با دیوان ساالری و مفاسد اقتصادی  ،هدف اساسی
همچنین رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا و بسط عدالت در
خلق ثروت و توزیع آن هدفگذاری شده است.برای جهش تولید،
مقررات زدایی و تسهیل در مجوزها را مطرح کرده ایم اکنون ۸۰
درصد مجوز با رانت داده می شود .مالیات و بیمه را از مقابل تولید
کنار می کشیم .همچنینبحث صادرات و توزیع مناسب برای ما
اصل است .دولت بزرگترین مانع تولید است و ما از جلوی تولید
کنار می رویم .بانک را هم در جهت تولید همراه می کنیم.
برنامه مدونی برای حل مشکالت کشور دارم
محسن مهرعلیزاده نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری گفت :اینک که به هر دلیل از جمله شائبه مهندسی
انتخابات با حذف تعدادی از افراد صالح در فرایند انتخابات روبه
رو هستیم تا جایی که از کنار فرمایش رهبری معظم انقالب در
جایگاه والیت فقیه مبنی بر لزوم جبران جفا و ظلمی که بر برخی

از آنان رفته است به راحتی عبور میکنند ،پرسش این است که
این امر چگونه از سوی طراحان وضعیت موجود توجیه میشود؟
مهرعلیزاده خطاب به مردم گفت :شما با عزت و سربلندی
تاریخیتان ،امروز روزگار سختی را میگذرانید .آمارها نشان
می هد که نزدیک  ۵۰درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی
میکنند و این زیبنده مردم شرافتمند ایران نیست که هفت
میلیون سرپرست خانوار درآمد ثابتی نداشته و در تامین زندگی به
کمکهای مستقیم معیشتی نیازمند هستند .یکی از مشکالت
که در این  ۴۲سال با آن مواجه بودیم این بود که هیچ وقت
یک الگوی صحیح در کشور حاکم نبوده و هر دولتی ،وزیری
یا یک جمع اقتصادی در دولتی ،آمده اند حسب فکر و ایده
خود کارهایی انجام داده اند؛ یکی به نئولیبرالیستی و یکی
به سوسیالیستی اعتقاد داشت و مجموعا ملغمه ای از کارها
انجام شده است .به این نتیجه رسیده ام که روشی به نام الگوی
حکمرانی اقتصاد اجتماعی که االن در کشورهای اروپایی به ویژه
در آلمان به عنوان یک کشور پیشرفته اقتصادی حاکم است ،می
تواند مشکالت کشور را حل کند.
دولت مسوول حامی تولید و اشتغال داخلی است
امیرحسین قاضی زاده هاشمی نامزد انتخابات ریاست
جمهوری ،هدف اصلی دولت مسوول را حمایت از تولید و
اشتغال داخلی عنوان کرد و گفت :قانونگذار مکانیسم تعرفه
گذاری را در اختیار دولت قرار داده اما راهکارهای عملی بوجود
آمده همواره تهدیدکننده است .در مورد ارزش پول ملی در چند
سطح میتوان بحث کرد وقتی از حفاظت از ارزش پول ملی
حرف میزنیم ،آن طرف سکه کنترل تورم است و اگر بتوانیم تورم
را در جامعه حفظ کنیم میتوانیم ارزش پول ملی را حفظ کنیم.
قاضی زاده هاشمی در بخش نقد دیدگاههای نامزدهای دیگر
انتخابات ریاست جمهوری ،اظهار کرد :با جمعی از جوانان برای
دولت سالم برنامههایی تهیه کردیم و به موضوع ساختاری عدم
بازگشت بدهی ها ،بازگشت بدهی بدهکاران و موضوع های
مالیاتی پرداخته ایم .اما مهمتر از مدیریت ،وجود ساختارها و
سازکارهای نادرست استضعافگری است و اگر میخواهیم با
فساد مبارزه کنیم به طور مستقیم باید با این سازو کارها مبارزه
کنیم.

وعدههاییکهآقایانمیدهند،قابلتحققنیست
عبدالناصر همتی نامزد سیزدهمین دوره ریاست جمهوری
گفت :من اقتصاد دانم ،ما منابع الزم را نداریم و برای رای آوردن
دست به دروغ نمیزنم.بسیاری از وعدهها که آقایان میدهند،
نمیتواندمحققشود.مردمخیلیازشماها،اینجانمایندهندارید
بهحقهممعترضاینموضوعهستید.اعتراضاترامیخواهید
با قهر از صندوق نشان دهید؟ من فکر می کنم اعتراض موثرتر
این است که با رایتان فضا را تغییر دهید .ما می توانیم با رای
یک نه بزرگ به تهدید علیه جمهوریت بگوییم .راستش من خیلی
فکر کردم که اینجا چه وعدهای بدهم .دیدم صادقانهتر است به
شما بگویم وضعیت اقتصادی ایران در شرایط فعلی طوری است
که اغلب وعدههای رنگارنگ و جذابی که بقیه نامزدها میدهند
امکانتحققندارد.اقتصاددانهستموازجزییاتوضعیتکشور
خبر دارم .سابقه مدیریت اجرایی دارم .ما منابع الزم را برای این
وعدهها نداریم .دوست ندارم برایتان به دروغ بگویم و برای رای
آوردن از شما متوسل به دروغ شوم .این دوستان هیچکدام از
تولید ثروت حرف نمیزنند و عمال از توزیع فقر میگویند.
نامزد انتخابات خاطر نشان کرد :هم کیک اقتصاد را بزرگ
میکنم هم کیک را عادالنه توزیع میکنم و ما به اصالحات
اقتصادی نیاز داریم .وضعیت جیب شما مردم میتواند خیلی
بهتر باشد .برنامه من تغییر حکمرانی اقتصادی است و اینکه
سیاست تابع اقتصاد باشد و برنامه را برای مردم منتشر می کنم.
رابطه اقتصاد با مردم و دولت درست تنظیم نشده است
محسن رضایی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری گفت :رابطه دولت با اقتصاد و رابطه اقتصاد با مردم
تنظیم نشده است هرگاه مشکلی برای دولت پیش بیاید دست
در جیب مردم میکند .وقتی مطالعه میکنیم میبینیم رابطه
دولت با اقتصاد و رابطه اقتصاد با مردم تنظیم نشده است هرگاه
مشکلی برای دولت پیش بیاید دست در جیب مردم میکند.
دولت راههای غیرقانونی برای کسری بودجه در پیش گرفت ،نرخ
سود بانکی را کاهش داد ،نرخ ارز را به قدری تعیین کرد که پولها
به سمت بازار بورس رفت به سمت باال رفت و مردم را در زمین
آسمان رها کردند و آیا این شیوه بودجه کشور است و بودجه کشور
را باید با دست کردن در جیب مردم تامین کنند آیا زندگی مردم

باید از زندگی دولت جدا باشد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این کار
را یکی از خطاهای اساسی عنوان کرد و گفت :چرا باید قطار
انقالب روز به روز کوچکتر شده باشد که پشت این اقتدار عظیم
ملی امروز این قطار انقالب به یک اسکوتر تبدیل شده است.
مسئله اقتصاد از بسیج همه مردم از اهل تسنن ،بانوان ،جوانان
تشکیل می شود .من اقتصاد را بزرگ میکنم که همه اقوام و
استانهای مرزنشین و همه اقشار وارد اقتصاد شوند .در آن موقع
تنها منابع یارانه و مالیات را بهبود میدهیم ،که جهش در اقتصاد
اتفاق می افتد.
بایدبرای«تولید»جذابیتایجادکنیم
حجت االسالم رییسی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت رفع موانع تولید گفت :امروز
تولیدکنندگان بااندیشه و باانگیزه با مشکل مواجه هستند .برای
اینکه تولید رونق یابد ،باید برای تولید جذابیت ایجاد کنیم و
جذابیت امور اقتصادی غیرمولد را بکاهیم .یکی از مشکالت
اساسی در مسیر رونق و جهش تولید در کشور وجود موانع مانند
انحصار ،تورم مقررات و مجوزها فشار کاال در مسیر حرکت بخش
خصوصی است ،این که نقدینگی یا پول ها به طرف ارز و طال
و زمین و امور غیر مولد باید جاذبه اش از دست برود ،این نیاز
به سازو کار دارد .این که می گوییم جذابیت نداشته باشد این
جذابیتنداشتنبهاینمعنانیستکهازفردامانعشویمبلکهباید
کاری کنیم سازو کارها برای کارهای غیر مولد و کاستن از مالیات
هایی که تولیدکنندگان تولید خود را انجام می دهند انجام شود.
اگر  ۲۵درصد مالیات برای تولید گذاشتیم باید با شیب مالیم به
میزان پایین تری برسانیم که به میزان ۱۰درصدی برسد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود :من با
مردم باصداقت سخن می گویم .اولین بار در تاریخ سیاسی ایران،
دردورهقبلیبود کهشخصیبهعنواننامزد پوششیدر انتخابات
عمل کرد و رسما اعالم کرد که نمیخواهد رئیس جمهور شود و
فقط آمده است از شخص دیگری دفاع کند .من معتقد به رقابت
و مشارکت هستم و این دیدگاه من است .در نخستین روز در قوه
قضاییه نه یک سایت و روزنامه بستیم و نه از کسی به دلیل انتقاد
از خود شکایت کردیم.
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دوشنبه -هفدهم خرداد - 1400سال بیستوچهارم -شماره5283

 زنگ خطر! سن مصرف دخانیات به  ۱۳سال رسید!
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم:

آخرین وضعیت بیماران کووید ۱۹-در استان قم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ،درباره آخرین وضعیت بیماران کووید ۱۹-در استان قم گفت :در  ۲۴ساعت
َ
گذشته ۶تن به علت کرونا در استان فوت شدند .به گزارش عصر یکشنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم،
محمدرضا قدیر در گفتوگویی اظهار داشت :در  ۲۴ساعت منتهی به  ۱۶خردادماه جاری ۵۴ ،تن بیمار با عالیم
کرونا مثبت به صورت سرپایی پذیرش شدند.وی افزود :در این مدت  ۳۹بیمار در زمینه مذکور در مراکز درمانی
استان قم بستری شدند و ۴۱تن از مراکز درمانی ترخیص شدند .وی با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت کرونا
در قم «نارنجی» است ،بیان کرد ۱۹۳ :بیمار به علت بیماری کووید ۱۹-در مراکز درمانی قم بستری که  ۴۶تن از
آنها َبدحال هستند .قدیر با بیان اینکه تاکنون تعداد  ۴۸هزار و  ۳۷۴دز واکسن کرونا در قم تزریق شده است،
گفت :همچنین در  ۲۴گذشته  ۲۷۸مورد آزمایش در زمینه کرونا در این استان انجام شده که  ۷۶مورد آن مثبت
بوده است .استان قم که از  ۱۸فروردینماه امسال در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفته بود ،از  ۱۴اردیبهشتماه
جاری وارد شرایط «نارنجی» شد.

پارکسوارشمالیساماندهیمیشود

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم ساماندهی پارکسوار شمالی
را یکی از برنامههای مهم شهرداری در سال  ۱۴۰۰دانست و گفت:
محوطهسازی پارکسوار شمالی امسال به اتمام رسیده و میتواند خدمات
مطلوبی به مسافران ارائه دهد.
عباس ذاکریان در گفتوگویی ورود ساالنه  ۲۰میلیون زائر به قم را نیازمند
خدمات ویژه در حوزه حملونقل دانست و اظهار داشت :باید در ایجاد
زیرساختهایترافیکینگاهیکالنبهشهرقمداشتهباشیمودرگامنخست
ساماندهی و ساخت پایانههای مسافربری در دستور کار قرار گیرد.
وی با ابراز تاسف از اختصاص ندادن زمین برای ساخت پایانه جنوبی
شهر قم افزود :امسال ساماندهی پایانهها و پارکسوار شمالی در دستور کار
قرارگرفتهوبا تمام توان پیگیری میشود تابا پایان کروناآمادگیالزمدر پذیرش
زائران در شهر قم وجود داشته باشد.
معاون حملونقل شهرداری قم تصریح کرد :ساماندهی پارکسوار شمالی
از سال گذشته در دستور کار قرارگرفته تا یکی از ورودیهای شهر قم از سمت
آزادراه امیرکبیر را پوشش دهد .وی از پایان محوطهسازی این پارکسوار در
سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد :در حال حاضر بیش از  ۶۰درصد
طرح به اتمام رسیده و بیش از هشت هزار مترمربع فضای سبز نیز برای
آن طراحیشده و تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد .ذاکریان مساحت
پارکسوار را  ۶۷هزار مترمربع دانست و اذعان کرد :این پارکسوار بهعنوان
یکی از نزدیکترین مکانها بهمرکز شهر ،مقصد اتوبوسها برای سوار یا پیاده
کردن مسافران و زائران برای ورود بهشهر و خروج از قم است .وی امکان پارک
بیش از ۷۰۰دستگاه اتوبوس و ارائه خدمات حملونقل عمومی در پارکسوار
شمالی را یکی از امتیازهای مهم آن برشمرد و یادآور شد :در این پارکسوار
حملونقل عمومی ازجمله اتوبوس و تاکسی ،خدمات الزم را به مسافران برای
ورود ب ه مرکز شهر و رسیدن بهحرم حضرت معصومه(س) و مسجد جمکران
ارائهمیشود.

 علی انصاریان بهترین بازیگر مرد جشنواره بلغارستان شد
علی انصاریان ،بازیکن سابق فوتبال کشور و بازیگر و مجری سالهای اخیر در سینما و تلویزیون ،اولین جایزه
جهانی خود در حوزه بازیگری را برای بازی در فیلم «کولبرف» دریافت کرد .چهارماه بعد از مرگ علی انصاریان،
او حاال در حرفه دومش ،یعنی سینما ،صاحب یک جایزه جهانی شده است .انصاریان که سالها به دلیل بازی
کردن در باشگاه پرسپولیس و البته استقالل ،در دنیای فوتبال شناخته شده بود ،بعد از خداحافظی از فوتبال راهی
دنیای سینما شد و چندین فیلم در این عرصه بازی کرد.افتخار تازهای که نصیب علی انصاریان شده است مربوط
به فیلم «کولبرف» به کارگردانی میالد منصوری است .این فیلم در اولین حضور بینالمللی خود ،دو جایزه بهترین
بازیگر مرد برای زندهیاد علیانصاریان و بهترین فیلمبرداری برای مهدی رضایی را از جشنواره ویآیزد بلغارستان
دریافتکرد.

استاندار قم :

استان قم آماده برگزاری انتخابات باشکوه است

واحد فنی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم :

غفلتاپراتورعاملحادثهشهربازی
بوستان علوی بوده است

واحد فنی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم در اطالعیهای
توضیحاتی در خصوص حادثه رخداده در شهربازی بوستان علوی ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم ،در این
اطالعیه آمده است :شهربازی بوستان علوی در تیرماه ۹۹افتتاحشده و پس
از  ۹۰روز فعالیت با توجه به استقبال شهروندان از این شهربازی ،دستگاه
بازی تاب اسکای با ارتفاع  ۲۴متر و تعداد سرنشین  ۲۴نفر با سیستم تمام
هیدرولیکراهاندازیشد.
در ادامه این اطالعیه با اذعان به اینکه از زمان افتتاح دستگاه ،بیش از ۱۵
هزار نفر از آن استفاده کردهاند عنوان گردید پس از تکمیل چک لیستهای
روزانه ،هفتگی و ماهانه و نظارت مستمر مجوز فعالیت آن صادر گردیده و
تصریح گردیده :دستگاه تاب اسکای دارای مجوز استاندارد از اداره کل
استاندارد قم تا بهمن ۱۴۰۰است اما متأسفانه ساعت ۱بامداد ۱۴خردادماه
با توجه به درگیری پیشآمده در صف مراجعین ،اپراتور دستگاه جایگاه خود
را جهت ایجاد نظم رها کرده و همین مسئله موجب شده سرعت دستگاه
افزایشیافته و یکی از صندلیها به دوربین مداربسته نصبشده در نزدیکی
دستگاهبرخوردنماید.
دستگاه تاب اسکای تا بهمن ۱۴۰۰مجوز استاندارد دارد
در این اطالعیه خاطرنشان شده است :در این حادثه یک نفر از شهروندان
آسیب جزئی دیدند که بالفاصله پس از انتقال به مرکز درمانی بهصورت
سرپائی خدمات درمانی صورت گرفته و همان شب مرخص شدند که از این
شهروندمحترمدلجوییالزمبهعملآمدهاست.
در پایان این اطالعیه سازمان پارکها و فضای سبز تأکید گردیده دوربین
مداربسته نصبشده در کنار دستگاه جهت کنترل مباحث ایمنی بوده و
دستگاه فوق مجوز استاندارد و بهرهبرداری را اخذ نموده است .همچنین در
صورت عدم اخذ مجوز استاندارد و بهرهبرداری هر یک از دستگاهها در کلیه
شهربازیهای طرف قرارداد سازمان ،این سازمان مجوز استفاده ازآنجهت
شهروندان را به بهرهبرداران نخواهد داد .در این راستا بهرهبردار شهربازی
بوستان علوی صبح روز مورخ  ۱۴۰۰/۰۳/۱۴به سازمان پارکها و فضای
سبز احضار و اعالم نمود با اپراتور متخلف برخورد و برکنار گردیده و همچنین
ً
تذکرات و اخطار کتبی به پیمانکار و بهرهبردار مجموعه داده شد .ضمنا به
بهرهبردار اعالم گردیده تا زمان بازدید مجدد کارشناسان اداره کل استاندارد
قم حق بهرهبرداری و مسافر گیری از دستگاه مذکور را نخواهد داشت.
سرپرستزیباسازیشهرداریقم:

 ۷۷۰عرصهتبلیغاتانتخاباتیدرقم
ایجادشد

سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم با اشاره بهحضور فعال این نهاد
در ایجاد فرصتهای تبلیغاتی برای انتخابات پیشرو گفت :در مجموع۷۷۰
عرصه تبلیغاتی با متراژ سههزار مترمربع جهت تبلیغات انتخاباتی در شهر
ایجادشدهاست.
سید محمد موسوی منش درگفت و گویی با اشاره بهبرنامهریزی برای
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس خبرگان رهبری و شورای
اسالمی اظهار داشت :فراهم کردن شرایط انتخابات سالم و پرشور امروز
وظیفه همه ارگانها بوده و شهرداری قم نیز با حضور در این عرصه به وظیفه
ملی و استانی خود عمل میکند .وی در این راستا از ایجاد  ۱۳۰سازه موقت
دیواری در سطح شهر برای تبلیغات خبر داد و افزود :عالوه بر  ۱۳۰سازه
موقف دیواری ۱۲۰ ،سازه موقت قابدار نیز در اختیار کاندیداها قرارگرفته و
میتوانندازفرصتتبلیغاتدرسطحوسیعیبرخوردارباشند.موسویمنش
تعداد بیلبوردهای آگهی سطح شهر را  ۵۳۰مورد ذکر کرد و گفت :همچنین
 ۵۰سازه پرتابل نیز برای مشارکت در تبلیغ در اختیار اداره کل ارتباطات و امور
بینالملل شهرداری قم قرار گرفتهاست .وی بهروزرسانی ۶۰سرور نصبشده
در میدانهای سطح شهر را نیز یادآور شد و ادامه داد :در کل  ۷۷۰عرصه
تبلیغاتیبامتراژسههزارمترمربعجهتتبلیغاتانتخاباتیدرشهرایجادشده
و امیدواریم در برگزاری انتخاباتی پرشور نقش موثری ایفا کنیم .سیزدهمین
دورهانتخاباتریاستجمهوریهمزمانبهششمیندورهانتخاباتشوراهای
اسالمی شهر و روستا و دومین انتخابات میان دوره ای پنجمین دوره مجلس
خبرگان رهبری بیست و هشتم خردادماه برگزار میشود.
مدیرکل طرحهای توسعه شهری شهرداری قم مطرح کرد:

اولویتنوسازیوتوانمندسازی
بافتهایفرسوده

مدیرکل طرحهای توسعه شهری شهرداری قم از برگزاری نخستین جلسه
ستاد بازآفرینی شهری پایدار شهرستان به ریاست فرماندار قم خبر داد.
محسن صادقی امینی اظهار داشت :مطابق سند ملی راهبردی احیاء،
نوسازی،بهسازیوتوانمندسازیبافتهایفرسودهوناکارآمدشهریمصوب
سال ۹۳و با هدف ایجاد مدیریت یکپارچه و وحدت رویه دستگاههای اجرایی
و خدماتی در تمام سطوح ملی تا محلی و همچنین استفاده از امکانات و
منابعموجود،ستادشهرستانیبازآفرینیپایدارمحدودههاومحلههایهدف
برنامههای احیا بهسازی و نوسازی ،فعالیت خود را آغاز کرد.
وی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه ستاد بازآفرینی شهری در قم افزود:
در این جلسه فرماندار بر اهمیت ستاد بازآفرینی شهرستان و اجرای رعایت
سلسلهمراتبقانونیآنتأکیدکرد.

طرح:سجادجعفری

استاندار قم گفت :ما مکلف به تأمین امنیت انتخابات هستیم و تمامی ارکان
امنیتی و انتظامی در استان در این زمینه پیش بینی های الزم را اتخاذ کرده اند.
بهرام سرمست پنجشنبه شب در سخنانی در بیت تاریخی حضرت امام خمینی
(ره) در قم با گرامیداشت پانزدهم خرداد ماه و با بیان این که بیت حضرت امام (ره)
در قم سرشار از خاطر ه هاست اظهار کرد :نهضت حضرت امام (ره) از  ۱۵خرداد
 ۴۲در قم آغاز شد ،پیام آن در سراسر کشور تجلی یافت و همچنین در کل جهان
منتشرشد.
وی افزود :برای نسل جدید سخت است که بدانند چگونه یک رهبر بدون سالح و
ارتش و تنها با حکومت بر قلب ها توانست میلیونها انسان را با یک اشاره در مقابل
رژیم استبدادی و قدرت های جهانی بسیج کند و به صحنه بیاورد.
استاندار قم ادامه داد :امام (ره) بالفاصله بعد از پیروزی انقالب توانست بنیانی را
نهادینه کند که در آن جمهوریت و اسالمیت ،دو بال مکمل نظام و در عین حال هر
دو دارای اصالت به لحاظ شکلی و محتوایی باشند.
سرمست اضافه کرد :امام (ره) در همان ابتدای پیروزی انقالب ،شور و هیجان
مردم را تبدیل به شعور ،آگاهی و اراده و همه پرسی نظام را برگزار کرد تا استقرار
نظام جمهوری اسالمی متکی به آرای عمومی باشد .وی خاطر نشان کرد :در سایه
چنین رهبری ،بنیان نظام و انقالبی نهاده میشود که اساسا در قرن بیستم از
منظر بسیاری از تحلیلگران و ناظران بسیار ناشناخته است و در عین حال جای
تأمل دارد ،به بیان دیگر بر اساس مدلها و تئوریهای مرسوم جای این پرسش
وجود داشت که چگونه میشود در جامعه ای با این مختصات ،یک شرایط انقالبی
را هدایت و رهبری کرد و به پیروزی رساند .استاندار قم همچنین یادآور شد :بر این
اساس باید گفت نقش رهبری در پیروزی انقالب اسالمی از جمله عناصر و مواردی
است که در تئوری های انقالب دیده نشده است ،اما در انقالب ما این خصوصیات
در شخصیت بنیانگذار انقالب اسالمی وجود داشت و سبب شد که این انقالب به
ثمر بنشیند و نهاد جمهوریت و اسالمیت دوام و قوام یابد.
وی در عین حال تداوم رهبری این انقالب را به دست مقام معظم رهبری سبب
جلوگیری از انحراف در خط امام راحل (ره) دانست و گفت :فوت رهبران در
بسیاری از انقالب ها در تاریخ سبب انحراف مسیر آن انقالب ها بوده ،اما انقالب
اسالمیبارهبریحکیمانهمقاممعظمرهبریبهثمرنشستهواستمراریافتهاست.
استاندار قم درباره دستاوردهای انقالب اسالمی نیز اذعان کرد :یک رویکرد
مهم در مورد مطالعه انقالب اسالمی این است که ببینیم مراحل تاریخی شروع
انقالب تا پیروزی چه بوده ،چگونه این مسیر پیموده شده ،با چه شتاب و فراز و
نشیبی تداوم یافته و به چه دستاوردهایی رسیده است ،ضمن آن که باید دانست
این انقالب از بدو پیروزی ،با انواع مخالفت ها و دشمنی ها شامل جنگ تحمیلی،
جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه هم رو به رو بوده است.

سرمست در ادامه به برگزاری انتخابات های متعدد در تاریخ انقالب اسالمی
اشاره و خاطرنشان کرد :از همان پیروزی انقالب اسالمی تاکنون به طور میانگین
در هر سال یک انتخابات در کشور برگزار شده است و گاهی دو انتخابات در یک
دوره داشته ایم و در این دوره نیز هم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی
شهر و روستا و هم انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری را پیش رو داریم.
وی با بیان این که ارکان نظام انتخاباتی در نظام جمهوری اسالمی ایران مشخص
استتصریحکرد:درطولچندینانتخاباتیکهدرسنواتقبلبرگزارشدهماهیت
نظام جمهوری اسالمی ایران نشان داده شده و باید گفت این نظام در مقایسه با
همه کشورهایی که ادعای دموکراسی دارند همچنان از همان پشتوانه مردمی
و میزان اقبال و مشارکت مردمی برخوردار است .وی انتخابات را دارای کارکرد
انسجام بخشی و وحدت آفرینی عنوان و اضافه کرد :برگزاری انتخابات در عین
حال در مواجهه با دشمنان خارجی و اختالفات و شکاف های داخلی جامعه
سبب انتقال مسالمت آمیز قدرت و تغییر و تحول و پویایی برنامه هاست .استاندار
قم ادامه داد :ما مکلف به تأمین امنیت انتخابات هستیم و تمامی ارکان امنیتی و
انتظامی در استان در این زمینه پیش بینی های الزم را اتخاذ کرده اند.
سرمستعنوانکرد:همچنینبرایسالمتانتخاباتبههمهمدیرانومسؤوالن
تاکید شده بی طرفی در انتخابات را رعایت کنند و با رعایت امانت داری ،سبب
اعتماد آفرینی در بین مردم شوند .وی در پایان سخنان خواستار مشارکت
حداکثری مردم و رعایت اخالق انتخاباتی و مقررات قانون انتخابات در برنامه های
تبلیغیکاندیداهاشد.
رئیس کل دادگستری استان قم:
دستگاههایاجراییباستادانتخاباتهمکاریکنند
رئیس کل دادگستری استان قم گفت :کلیه ادارههای دولتی و موسسههای
وابسته بهدولت و نهادهای انقالبی وظیفه دارند حسب درخواست وزارت کشور،
استانداران ،فرمانداران و بخشداران ،کارکنان و سایر امکانات خود را تا پایان
انتخاباتدراختیارقراردهند .حجتاالسالموالمسلمینعلیمظفریهمچنین
تصریح کرد :این اقدام طبق تصریح ماده  ۲۱مجموع قوانین و مقررات انتخابات
ریاست جمهوری باید اجرایی شود .وی ضمن تاکید بر لزوم پشتیبانی از اقدامهای
ستاد اجرایی انتخابات استان قم در برگزاری هر چه با شکوه¬تر انتخابات ۱۴۰۰
گفت :الزم است مطابق ماده  ۷۱مجموعه قوانین و مقررات انتخابات شورای
اسالمی کشور؛ کلیه وزارتخانهها،سازمانها  ،ادارات دولتی و موسسههای وابسته
بهدولتونهادهایانقالبیوشهرداریهاوسازمانهایوابستهبهشهرداریموظف
هستند مطابق درخواست هیاتهای نظارت بر انتخابات شوراها  ،وزارت کشور،
استانداران،فرماندارانوبخشداران،کارکنانوسایرامکاناتپشتیبانیومالیخود
را تا تایید نهایی انتخابات توسط هیاتهای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای
اسالمی شهر و روستا در اختیار ستاد اجرایی انتخابات استان قرار دهند .وی در
ادامه یادآور شد :بر اساس تصریح ماده  ۲۱مجموعه قوانین و مقررات انتخابات
ریاست جمهوری؛ کلیه وزارتخانهها ،سازمانها و ادارههای دولتی و موسسههای
وابسته بهدولت و نهادهای انقالبی نیز موظفند حسب درخواست وزارت کشور،
استانداران ،فرمانداران و بخشداران ،کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه
انتخابات در اختیار آنان قرار دهند .رئیس ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات
انتخاباتیق مهمچنینباارائهتذکریخاطرنشانکرد:تخلفازماده ۲۱اینقانون
 ۲الی  ۶ماه انفصال از خدمات دولتی را بههمراه خواهد داشت .وی یادآور شد
در راستای مشارکت حداکثری و برگزاری انتخابات با شکوه در سطح استان و با
عنایت بهمصوبههای ستاد پیشگیری و رسیدگی بهجرائم و تخلفهای انتخاباتی
استان ،شایسته است دستگاههای اجرایی دولتی ،بانکها ،شرکتهای دولتی،
شهرداریها و نهادهای انقالبی همکاری الزم را با فرمانداری قم داشته باشند.

فرماندارقم:

همه کاندیداها ملزم به رعایت قانون هستند

فرماندار قم با تاکید بر ضرورت رعایت قانون گفت :همه کاندیداها ،ستادهای
انتخاباتی ،هواداران و اصحاب رسانه قم در ایام انتخابات باید رعایت دقیق مسائل
قانونی را مدنظر قرار داده و از تخریب ،هتک حیثیت و بد اخالقی اجتناب کنند.
مرتضی حیدری روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی اصحاب رسانه پیرامون
پوشش خبری انتخابات ،در تاالر شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم،
افزود :انتخابات نماد مردم ساالری دینی است و مردم با رای خود ،امور روستا ،شهر و
کشور را به عهده منتخبان خود قرار می دهند به همین دلیل بسترسازی برای حضور
پرشور در این انتخابات ضروری است.
وی با بیان اینکه امام ،راه مقدسی را پایه گذاری کرده است که حرکت در این مسیر
خستگی ندارد ،افزود :شرکت در انتخابات یک تکلیف الهی است و همه باید زمینه
مشارکت در انتخابات و حضور حداکثری در آن را فراهم کنند.
وی قم را خاستگاه اصلی نظام جمهوری اسالمی دانست و گفت :یاد و خاطره

شهیدان این قیام ،امام راحل ،علما و شهدایی که باعث به وجود آمدن این نظام
مقدس شده اند را باید همواره گرامی داشت .فرماندار قم با ابراز امیداوری از برگزاری
انتخاباتی پرشور در استان افزود :زمان تبلغات انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰روز
است که از هفتم خرداد آغاز شده و تا  ۲۴ساعت قبل از آغاز رای گیری ادامه دارد
ضمن اینکه زمان تبلیغات خبرگان رهبری ۱۴روز است که از ۱۳خرداد آغاز می شود.
وی با بیان اینکه در استان قم عالوه بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری
وششمیندورهشورایاسالمیشهروروستا،انتخاباتمیاندورهایمجلسخبرگان
رهبری نیز برگزار می شود ،ادامه داد :زمان تبلیغات شوراهای اسالمی شهر و روستا،
هفت روز است که تبلیغات کاندیداها نیز از ۲۰خرداد آغاز می شود.
حیدری گفت :فرصت قانونی هر سه انتخابات در  ۲۶خرداد به اتمام می رسد و
هرگونه تبلغ در بیست و هفتم خرداد و  ۲۴ساعت قبل از شروع رای گیری ممنوع
است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قم خبر داد:

اخطار قطع برق به ادارات و بانکها پرمصرف

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم از
کشف و ضبط  44دستگاه تولید رمز ارز دیجیتال
غیرقانونی ،اخطار به  42اداره و بانک پرمصرف و
تغییر ساعات کاری ادارات خبر داد.
مهندسمهدیآهنینپنجهازکشف 44دستگاه
تولید رمز ارز غیرمجاز در هفتمین اقدام فراگیر
صنعت برق کشور خبر داد و گفت :این تعداد
دستگاه تولید ارز دیجیتال با حضور عوامل نیروی
انتظامی از سه کارخانه صنعتی کشف و ضبط شد.
وی افزود :این کارخانهها با استفاده غیرمجاز از
دستگاههای رمز ارز معادل برق  250خانوار را در
سالمصرفمیکردند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قم همچنین
بازرسی از دستگاههای اداری ،نهادها و بانکهای
پرمصرف را از دیگر برنامههای این مانور اعالم کرد
و از اخطار قطع برق به  42دستگاه پرمصرف خبر
داد.
تغییر ساعت ادارات از دوشنبه تا پایان مرداد
ویباتأکیدبراینکهمصرفبرقتمامدستگاههای
اداری و اجرایی به صورت هوشمند رصد میشوند،
یادآور شد :به دستگاههای پرمصرف اخطار داده
میشود و در صورت اینکه به این اخطارها توجه
نشود و مصارف کاهش پیدا نکند برق آنها قطع
میشود.

آهنینپنجه در ادامه با اشاره به تغییر ساعات
کار ادارات به منظور جا به جایی بار شبکه از 17
خردادماهتاپایانمردادماهبهپیشنهادشرکتتوزیع
برق استان و موافقت استاندار گفت :امیدواریم
با کاهش مصارف برق به ویژه در ساعت پیک
شاهد کاهش خاموشیهای اضطراری به ویژه در
بخشهایصنعتوکشاورزیباشیم.
وی ساعات پیکبار ادارات را از  11الی  15اعالم
و خاطرنشان کرد :ادارات و نهادها و بانکها باید در
ساعات کاری و پیکبار  50درصد و در پایان وقت
اداری نیز  90درصد از مصارف خود را کاهش
دهند.

شکایت استاد اقتصاد رضایی از همتی
دکتر مسعود درخشان استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی در واکنش به اظهارات مطرح شده
توسط عبدالناصر همتی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری درباره صالحیت علمی محسن رضایی و همچنین
صالحیت علمی و اخالقی برخی اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در مناظره دیشب با ارسال نامه ای به
منصور غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،ضمن ابراز شکایت از همتی ،خواستار تشکیل دادگاه ویژۀ رسیدگی
به اینگونه جرائم شد.
کنایه تند علی کریمی به رئیس فدراسیون فوتبال
علی کریمی در سالهای اخیر همواره منتقد جدی فدراسیون فوتبال بوده و این موضوع حتی با تغییر در ریاست
فدراسیون هم ادامه دارد و ستاره سابق تیم ملی این روزها شدیدا از عزیزی خادم و فدراسیون فوتبال انتقاد میکند.
کریمیاخیراباانتشاریکاستورینسبتبهاتفاقاتیکهدرلیگهایپایینتررخمیدهدواکنشنشاندادوخطاب
به عزیزی خادم نوشت «:قابل توجه خادم فوتبال .واقعا شما رئیس شدی که چه چیزی رو دقیقا تغییر بدین!؟؟؟»
پاسخ روابط عمومی قوه قضائیه به مهرعلیزاده
علی نادری مدیرکل روابط عمومی قوه قضائیه در توئیتی نوشت :کل مصوباتی که در هر سفر استانی برای
پیشرفت امور قضائی آن استان در نظر گرفته می شد ،به زور به  ۱۰تا  ۱۲میلیارد می رسید .دقت کنید ،بودجه
برای راه افتادن کار قضایی آن استان!آونوقت هزینه سفر بشود ۴۰میلیارد؟ ):اتفاقا همه جا با هزینه سفرهای دولت
مقایسهمیکردندومتعجبازهزینهاندک!
تاجرنیاسخنگویستادمهرعلیزادهشد
محسن مهرعلیزاده کاندیدای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری طی حکمی علی تاجرنیا را به عنوان
جانشین و سخنگوی ستاد انتخاباتی خود منصوب کرد.تاجر نیا عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت است و
نمایندگی مردم مشهد در ششمین دوره مجلس شورای اسالمی را در سوابق خود دارد.
 زاکانی :بارها تهدید به مرگ شدم
علیرضا زاکانی نامزد انتخابات گفت :فسادهای چند ده هراز میلیاردی را پیگیری کردم بارها تهدید به مرگ شدم،
خانه ام را آتش زدند جلوی زن و بچه ام را گرفتند تهدید کردند .زمانی به دخترم گفتم زمانی به تو نگاه می کردم و به
خودم می گفتم این دفعه آخر است که تو را می بینم .

پس ازحادثه بامداد روز جمعه وبا دستور معاون دادستان قم ؛

مجموعهشهربازیبوستانعلویپلمبشد

دادستانی قم بهحادثه ای که بامداد چهاردهم خردادماه در شهربازی بوستان علوی قم رخ داد ،ورود
پیداکرد.
به گزارش روابط عمومی دادسرای قم ،پس از وقوع حادثه در شهربازی بوستان علوی ،بهره بردار و
اپراتور مربوطه برای اخذ توضیح به دادستانی قم احضار شدند.
همچنینبادستورمعاوندادستانقمبرایپیشگیریازوقوعحوادثاحتمالیدیگربرایشهروندان
و بررسی علت وقوع حادثه توسط کارشناسان ،مجموعه شهربازی بوستان علوی پلمب شد.
َ
در این حادثه چهار تن از همشهریان مصدوم شده اند که وضعیت ایشان مورد بررسی مقام قضایی
قرارگرفت.
علت اصلی حادثه پس از بررسی کارشناسان از سوی دادستانی بهاطالع شهروندان خواهد رسید.
بر اساس این گزارش چنانچه شهروندان تصاویر یا فیلمی از لحظه قبل ،حین و بعد حادثه در دست
دارند بهروابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب بهشماره ۰۹۱۲۲۵۲۶۳۱۱ارسال فرمایند.
درحوالیساعتیکبامدادجمعهچهاردهمخردادماهتابپرندهشهربازیبوستانعلویقمازمحور
خود خارج شد و با دوربین مداربسته نصب شده کنار دستگاه برخوردهای پی در پی داشت که موجب
مصدومیت،هراسووحشتبرخیازحاضرانشد.طیسالهایاخیرشهرداریقمتبلیغاتبسیاری
در خصوص ایمن سازی بوستان های شهر کرده است؛ از سال  94که طی حوادثی دو کودک به علت
برق گرفتگی در بوستان های شهرجان خود را از دست دادند ،شهرداری قم طی پروژه ای ،ایمن سازی
بوستان های شهر را آغاز کرد و اخیرا هم مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر خبر از ایمن
سازی بوستان های بزرگ و اکثر بوستان های محله ای خبر داد ،ولی شب گذشته در حادثه ای در
شهربازی بوستان علوی تاب پرنده از محور خود خارج شده و با تیر برق کنار آن برخورد پی در پی داشته
و ضمن ایجاد ترس و وحشت برای شهروندان ،موجب آسیب دیدن جزئی برخی حاضرین شده است.
بوستان ۴۰هکتاری علوی در منطقه چهار شهرداری قم قرار دارد.
سخنگویاورژانسقم:

محور کهک – قم بازهم قربانی گرفت

سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی قم گفت :در حادثه برخورد  ۲دستگاه
َ
َ
خودروی سواری با یکدیگر در محور کهک  -قم یک تن فوت نمود و  ۹تن نیز مصدوم شدند.
به گزارش عصر شنبه روابط عمومی علوم پزشکی قم ،مهدی فراهانی با اشاره بهاعزام سه دستگاه
آمبوالنس بهمحل حادثه اظهار داشت :در ساعت ۱۷:۱۱روز جاری در تصادف خودروی پراید با سمند
در محور کهک (پردیسان-ورجان) بهسمت قم متاسفانه یک زن  ۲۰ساله جان خود را از دست داد.
وی افزود :در این حادثه  ۹تن نیز مصدوم که تمامی مصدومان بهمرکز درمانی سطح شهر منتقل
َ
شدند .رئیس اورژانس قم تصریح کرد :چهار تن از مصدومان منتقل شده مشکل خاصی نداشته و
مرخص شدند و پنج مصدوم دیگر نیز جهت بررسی بیشتر و تکمیل فرایند درمانی در بیمارستان تحت
درمان قرار گرفتند .وی بیان داشت :متاسفانه دراین روزها بهدلیل رعایت نکردن نکتههای ایمنی و
مقررات رانندگی شاهد باال بودن حوادث ترافیکی درسطح استان بهویژه در مسیرهای جاده ای هستیم
که از هموطنان و همشهریان درخواست می شود جهت رعایت حال و سالمت خود و خانواده بیشتر
مراعاتکنند.
مسئول اهدای عضو علوم پزشکی قم:

سومین اهدای عضو ماندگار در قم انجام شد

مسئول واحد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره بهاهدای اعضای یک جوان ۲۰ساله در
قم گفت :این سومین اهدای عضو ماندگار استان در سال جاری بهشمار میآید.
ولی الله صمدی در گفت و گویی اظهار داشت :مرگ مغزی سرباز وظیفه محمدرضا خلج زاده که۲۰
سال داشت و بهعلت تصادف با موتورسیکلت دچار خونریزی شدید مغزی شده و در بخش مراقبتهای
ویژه بیمارستان فرقانی بستری بود ،توسط پزشکان معالج و تیم تایید کنندگان مرگ مغزی دانشگاه
علوم پزشکی قم تایید شد.
وی افزود :با رضایت خانواده ایثارگر و بخشنده این جوان بهاهدای اعضا ،ارگانهای حیاتی و نسوج
این جوان برومند بهبیماران در فهرست انتظار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی پیوند شد.
مسئولاهدایعضوعلومپزشکیقمگفت:هربیمارمرگمغزیمیتواندبههشتبیمارارگانحیاتی
( قلب ،کبد ۲ ،کلیه ،ریه ،پانکراس ،روده بزرگ و کوچک و همچنین به حدود  ٥٥بیمار نسج(قرنیهها،
تاندون ،استخوان ،عضروف ،پوست و دریچههای قلب را اهدا نماید .صمدی بیان کرد :در سال گذشته
نیز ١٧بیمار مرگ مغزی از قم جهت اهدای عضو بهتهران اعزام شدند.

