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استاندار قم اعالم کرد:

همه قوا برای احیای برجام باید با
دولتهمکاریکنند

نامزدسیزدهمیندورهانتخابات
ریاستجمهوری با تاکید بر
لزوم احیای برجام برای احقاق
حقوق ملت ایران در این معاهده
بینالمللی گفت :همه تصمیم
گیران در همه قوا و نهادها
همکاری باید کنند که مذاکرات
برایاحیایبرجامبهنتیجهبرسد.
محسن مهرعلیزاده عصر سه

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری با اشاره به اینکه تحریم ساالنه
تا  ۲۰درصد هزینه های معامالتی کشور
را افزایش داد ،گفت :دو سال گذشته ۷۵
میلیارد دالر از درآمد نفتی کشور کاهش
یافته است به نرخ امروز دالر ۱۵۰۰ ،هزار
میلیارد تومان درآمد کشور از دست رفته
است .عبدالناصر همتی عصر سه شنبه
در دومین مناظره تلویزیونی در پاسخ به
این سوال که برخی سوء مدیریتهای

برخی برای اثبات خود چیزی جز
تخریبدولتنیافتهاند
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خسارتکرونابه ۶۰درصد

سخنگوی دولت با بیان اینکه،
برخی برای اثبات خود ،ظاهرا
چیزی جز نفیانگاری و تخریب
دولت نیافتهاند ،گفت :برغم تالش
عظیمی که دولت در کنار مردم
صورت داد به طور عجیبی این
روزها خیلیها دچار فراموشی به
شکل حیرت آوری شدهاند  .علی
ربیعی روز سه شنبه در نشست
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رییس دانشگاه علوم پزشکی قم هشدارداد:

قم درمعرض
اوج گیری و چرخش
ویروس کرونا

اقتصاداستانقم

استاندار قم گفت :شدت درگیری کرونا در قم در طول حدود
 ۱۵ماه گذشته بشدت زیاد بوده و این مساله آسیبهای
بسیاری شدیدی به بخش خدمات ،گردشگری و اشتغال خرد
و کالن وارد کردهاست .بهرام سرمست روز دوشنبه در جلسه
ستاد مدیریت بحران در سالن کرامت استانداری قم ،افزود:

سخنگوی دولت :

 ۶۰درصد اقتصاد قم بر مبنای بخش گردشگری و خدمات
استوار است و کرونا از ابتدای زمان شیوع تاکنون خسارتهای
جبران ناپذیری به این استان وارد کرده است هرچند بازاریان و
کسبه در طول این مدت همدلی و همکاری مثال زدنی با ستاد
مدیریت بحران داشته اند.به باور وی ،وجود مراکز گردشگری
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معاون وزیر بهداشت در جلسه ستاد مدیریت بحران در قم:

 ۱۰میلیونواکسن"کووایرانبرکت"بزودیتزریقمیشود
4

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان قم خبرداد:

پرداخت 72میلیاردتومانبرای
احیایواحدهایصنعتیراکد

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم گفت :از ابتدای
سالجاری تاکنون  ۶واحد راکد صنعتی با اشتغال  ۶۸تن
و سرمایه گذاری  ۷۲میلیارد تومانی احیا و به مدار تولید و
اقتصاد برگشته که برای تامین سرمایه در گردش این واحدها
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محسنرضایی:

 ۲۵میلیارد تومان اعتبار به آنها پرداخت شدهاست .محمود
سیجانی روز سهشنبه در حاشیه کارگروه ستاد تسهیل و رفع
موانع تولید در جمع خبرنگاران افزود :تکمیل زنجیره تولید و
احیای واحدهای راکد صنعتی از اهداف مهم اقتصادی استان

سیدابراهیمرئیسی:

سال  ۱۴۰۰سال گشایش ایران خواهد بود

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد که در صورت انتخاب
شدن ،امید را به سفره مردم بازمی گردانم .محسن رضایی عصر سه شنبه در دومین
مناظره انتخابات ریاست جمهوری که از ساعت  ۱۷روز سه شنبه هجدهم خردادماه
شروع شد ،در پاسخ به این سوال که محوری ترین بیانیه گام دوم انقالب تقویت امید در
نسل جوان کشور است و اصلیترین مانع موجود برای ایجاد امید در میان جوانان را چه
می دانید و راهکار عملیاتی شما چیست ،خطاب به مردم گفت :مشکالت شما با شعار،
شعبده بازی و حرف های مفت حل نمی شود .وی با بیان این که مشکالت مردم ریشه
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سخنانجنجالیهمتیدرتلویزیون؛نوجوانهایمیلیاردر!
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مهمترینوظیفهدولتبایدرفعتحریمهاباشد
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نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :فاصله طبقاتی محصول بی
عدالتی ،سیاست های نادرست اقتصادی و نوع تصمیم گیری هایی است که منجر
به فاصلههای مختلف می شود .آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر سه شنبه در
دومین مناظره با محوریت فرهنگی ،اجتماعی در پاسخ به سوالی با موضوع فاصله
طبقاتی اظهارداشت :منظور از عدالت ،عدالت در جذب ،نگهداری نیروی انسانی،
ارتقا و پرداخت حقوق است .حقوق باید به عدالت پرداخت شود همچنین ظرفیتها
باید براساس عدالت توزیع شود .این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود :اگر همه
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روحانیدرجلسهستادهماهنگیاقتصادیدولت:

افزایش قیمت کاالها بهویژه اقالم ضروری مردم ،پذیرفتنی نیست

توپدرزميننامزدهاست؛

مردم  را برای رای دادن
قانع كنيد

سجادبهزادی*

در اين وضعيت كه همچنان از مشاركت بعنوان مسئله
نخستانتخابات۱۴۰۰نامبردهميشود؛توپدرزميننامزدهاست.آنگونهكهرهبرمعظم
انقالب تاكيد داشتند "نامزدها مردم را قانع کنند؛ اگر نامزدها نشان بدهند که کارآمد
هستند ،مردم پای صندوق میروند و مشارکت باال خواهد بود ".قانع كردن مردم وكارآمدي
دو وظيفه مهمي است كه رهبري بر عهده نامزدهاي انتخابات  ۱۴۰۰گذاشته است ودر
حقيقتايندوتضمينكنندهمشاركتباالدرانتخاباتخواهدبود.
موضوعفقداننامزدیتوانمنددرسپهرسياستوانتخاباتجمهورياسالمي،همچنان
بعنوان يك مسئله باقي مانده است وبه باور بسیاری از صاحبنظران سیاسی همچنان آراء
خاکستری در انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰بسیارزیاد است و این آراء بر فضای کلی
انتخاباتسایهسنگینیدارد.
عده ای گمان دارند در انتخاب بین "بد و بدتر" گرفتار شده و فرصت يك انتخاب خوب
از آنها گرفته شده است .بسیاری از این افراد هنوز برای شرکت کردن در انتخابات قانع
نشدهاند.
عده ای هم خود را یک اصالح طلب ناراضي می دانند؛ امادر عين حال وفادار به صندوق
رايماندهاندوهموارهآرمانواتوپيايخودراكنارگذاشتهوبهاميداندكتغييریدرساخت
جامعهبهگزينههاي"بد"رايمیدهندتا"بدترها"رئيسجمهورنباشند.
اینگروهکهبیشتردرطبقهمتوسطجامعهقراردارند،باهمهمشکالتخود،اپوزیسیون
نیستند و برای رسیدن به زندگی بهتر درون نظام چانه زنی می کنند ودل به تغيير دارند؛
در عین حال بسیاری از این افراد هم همچنان خاکستری هستند وبرای رای دادن قانع
نشدهاند.
انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰به لحظه موعود نزدیک تر می شود اما هنوز طبقه
واقشارمهمیدرجامعه،آراءخاکستریدردستدارند.آنانازآرمانهایخودگذشتهاندو
درسیاستیگرفتارشدهاندکهحتیحاضرهستندانتخابخودرادرمیان"بدوبدتر"تقلیل
دهند؛ زيرا كه روش های قهرآمیز ویا فروپاشی سیاسی و اجتماعی را به سود جامعه ایران
نمیدانندوبهتغييرمسالمتآميزسياستهااعتقاددارند.
خاکستریهاهمانهاییهستندکهدرعمرچهلسالهنظامجمهوریاسالمیاگرچه
در بيشتر انتخاب ها ،گزينه هاي مورد نظرشان از همان اول رد صالحيت مي شد اما دل به
پاييزنسپردهاندونااميدنشدهاندوهموارهيكگزينهراكهاندكيبهآرمانوافكارشاننزديك
تربودانتخابمیکردند.امااینبارقصهکمیمتفاوتترشدهاستوگوییبسیاریازآنها
هنوزبرایشرکتدرانتخاباتمرددهستند.
نامزدهای انتخابات هم می دانند که خاکستری ها هنوز برای مشارکت قانع نشده اند.
یکی از همین نامزدها که دل به آراء خاکستری جامعه دارد در اولین مناظره کاندیداهای
انتخاباتگفت"مردم !منهنوزپیروزانتخاباتنیستمچوناکثرشماتااالنتصمیمدارید
ً
کهرایندهید.اماازشمادعوتمیکنملطفاتجدیدنظرکنید.برایتقویتجمهوریتنیاز
قدرتبیقدرتهارانشاندهیم".
داریم ِ
رئیس کل سابق بانک مرکزی که امروز نامزد انتخابات شده است یک بار هم در گذشته
تابآوریاقتصادجامعهخاکستریرامحکزدهبودوحاالدروضعیتیقرارگرفتهاستکه
دوبارهدرتمنایبدستآوردنآراءهمینطبقهخاکستریتقالمیکند.اودرگذشتهیکبار
گفتهبود"علیرغمکاهشدریافتیارزیبانکمرکزیبهرقمیدرحدود ۱۵درصدمیانگین
 ۲۰سال گذشته و کاهش درآمد دولت سالی که پشت سر گذاشتیم ،سال محک تاب آوری
اقتصاد و جامعه بود ".همتی درست فهمیده است .طبقه خاکستری جامعه ایران تاکنون
طبقهتابآوریبودهاستامااینبارکارسختتربهنظرمیرسدوهنوزاینآراءخاکستری
سرگردانترازهمیشهبالتکلیفماندهاند.
امروز ودر آستانه انتخابات  ۱۴۰۰وضعيت به گونه اي است كه  ۹۰درصد جامعه ایران
قادر به افزایش مصرف نیستند و قدرت خرید نسبت به تورم ۳۰تا ۵۰درصد کاهش یافته
استودرحالحاضرقدرتخریدمردمکمترازنصف ۳سالپیشاست.قیمتبسيارياز
کاالها حداقل ۵برابر شده است .امروزه در حالی که بیش ۱۷۰کشور جهان تورمهای تک
رقمیوبیشاز ۱۵۰کشورجهانتورمهایزیر ۵درصددارند،ایرانبانرختورم ۴۸درصدی،
ششمینتورمباالدربینهمهکشورهایجهانرادارااست.
بسیاری از آراء خاکستری در دل جامعه ای قرار دارد که افراد آن مدارای نجیبانه ای با فقر
دارند .قانع کردن این طبقه ،کار ساده ای نیست اما توپ در زمین نامزدهای انتخاباتی قرار
داردوطبقتاکیدمقامرهبریاگرمیخواهیدمشارکتباالرودبایدآنهاراقانعکنید؛اگرهم
مشارکتباالبرایتاناهمیتیندارد؛بهقولآنکشاورزطبسیدردیدارباوزیردولتروحانی
"خوددانیدومملکتتان".

رییس جمهوری گفت :افزایش قیمت کاالها بهویژه اقالم
ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صمت
موظف است با جدیت نسبت به کنترل قیمتها و ممانعت از
افزایش قیمت آنها اقدام کند.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست
جمهوری ،حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز

سه شنبه در دویست و سی ویکمین جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت پس از ارائه گزارش از وضعیت قیمت
کاالهای اساسی و اقالم مصرفی و ضروری مردم و اقدامات
انجام شده برای حفظ تعادل در قیمت از سوی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،بر مصوبه دولت بر کنترل و جدیت
در عدم افزایش قیمتها تاکید کرد.
وی ادامه داد :دولت صریحا تاکید و اعالم کرده است
افزایش قیمت کاالها بهویژه اقالم ضروری مردم به هیچ وجه
پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف
است با جدیت و با هماهنگی دستگاه های ذیربط ( ،اصناف
و تولید گنندگان ) نسبت به کنترل قیمتها و ممانعت از
افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و
معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.
در ادامه این جلسه وضعیت عرضه و تقاضای رمز ارزها در
اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بانک مرکزی
گزارشی از وضعیت تولید وتبادل رمزارزها در اقتصاد ایران
را ارایه کرد .رییس جمهوری درباره فعالیتها در حوزه ارز
دیجیتال و رمز ارزها با تاکید بر ضرورت حفظ و حمایت از
منافع ملی در این حوزه ،گفت :امروزه برنامه هوشمندسازی

اقتصاد یک الزام محیطی است و باید نسبت به الزامات
حقوقی و فنی این موضوع با دقت و حساسیت عمل کرد
و برای تدوین راهبرد پویا در این حوزه و نقش آن در اقتصاد
کالن کشور اقدامات الزم انجام شود.
روحانی با تاکید بر ضروری بودن آگاهی مردم در این حوزه
و اجتناب از ورود غیرکارشناسانه در این حوزه با توجه به
مخاطراتقابلتوجهدرحوزهمبادالترمزارزها،تصریحکرد:
بایدبرایقانونمندشدنفعالیترمزارزهاوصیانتازسرمایه
مردم در این حوزه هرچه زودتر چاره اندیشید و قوانین و
دستورالعمل های الزم را وضع و ابالغ کرد .رییس جمهوری
با اشاره به پدیده جدید رمز ارزها و اقتضائات و الزامات آن
افزود :دستگاه های مسئول در حوزه بازار سرمایه با همکاری
رسانهها و فضای مجازی در زمینه اطالعرسانی ،آموزش و
آگاهی بخشی مردم نسبت به این پدیده و دستورالعملها و
قوانینآنفعالیتموثرداشتهباشند.
روحانی خاطرنشان کرد :تولید رمزارز تا پایان شهریور ماه
اکیدا ممنوع است و وزارت خانههای اطالعات ،ارتباطات و
فناوری اطالعات و نیرو مسئول برخورد و قطع برق این مراکز
هستند.

قائممقامدبیرشوراینگهبان:

در بررسی صالحیتها به وظایف قانونی خود عمل کردیم

قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفت :شورای نگهبان در بحث احراز صالحیتها
تالش کرد در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کند که در سخنان رهبر انقالب هم
این مباحث مورد توجه و تأیید قرار گرفت.
سیامک رهپیک روز سهشنبه در همایش مدیران ستادی و استانی شورای نگهبان
با اشاره به بحث برگزاری انتخابات گفت :انتخابات فرصت مغتمی برای تغییر و تحول
است؛ در واقع یک امتیازی است که قانون اساسی و جمهوری اسالمی در اختیار ما قرار
داده که در مقاطعی برای تعیین سرنوشت کشور تصمیم بگیرم.
عضو حقوقدان و قائم مقام دبیر شورای نگهبان افزود :اگر در شرایطی قرار گرفتیم که
احساس میکنیم باید تغییری در بخشهایی از کشور ایجاد کنیم باید از این فرصت
یا امتیاز یا حق و یا تکلیف استفاده کنیم و حضور پررنگی در روز رأیگیری داشته
باشیم؛ از همه به ویژه از همکاران خودم در شورای نگهبان و شبکه نظارت سراسر کشور
میخواهم که مردم را توصیه به حضور گسترده در پای صندوق رأی کنند؛ این همان
تواصی به حقی است که رهبر انقالب فرمودند .رهپیک در ادامه با اشاره به اهمیت
انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد :اگر کسی بداند که مقام ریاست جمهوری از
ً
چه اهمیتی باالیی برخوردار است ،حتما تصدیق میکند که باید برود و کاری در این
ً
خصوص انجام دهد؛ بنابراین پذیرفته نیست که اوال آشنا به این مقام نباشیم و دوم
نسبت به این وضعیت ،احساس بیتفاوتی کنیم .وی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان
با توجه به مقام نظارتی خود نسبت به انتخاباتها به ویژه انتخابات ریاست جمهوری
حساس است ،تأکید کرد :در بحث احراز صالحیتها کار فشرده و گستردهای در

شورای نگهبان با همکاری دیگر دستگاهها انجام شد و شورای نگهبان تالش کرد در
چارچوبوظایفقانونیخودعملکندکهدرسخنانرهبرانقالبهماینمباحثمورد
توجه و تأیید قرار گرفت .عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره بحث مشارکت و سهم
نهادها در این خصوص گفت :در نظرسنجیهایی که مراکز مختلفی انجام دادند ،سهم
شورای نگهبان در مشارکت از جهت رد و تأیید صالحیتها آنهم در بین مردم بسیار
اندک است .آنچه برای مردم اهمیت دارد این است که چه شخصی میتواند برای آنها
کار انجام دهد و کارآمد باشد؛ این امر برای مردم مهم است .رهپیک یادآور شد :شورای
نگهبان به وظیفه خود عمل کرد و پذیرفته شده نیست که در فضاهای سیاسی برخی
بخواهند نقشها و سهمها در میزان مشارکت مردم را جابهجا کنند .انشاءالله امیدواریم
مشارکت قابل قبولی در انتخابات پیشرو رقم بخورد و نتیجه مفید و مؤثر برای انقالب و
مردم واقع شود .وی در ادامه سخنان خود با اشاره به حساسیت انتخابات برای همه از
جملهناظرانومجریانانتخاباتگفت:شوراینگهباناینحساسیترادرهمهمراحل
نظارت درک کرده است اما این حساسیت در روز انتخابات باید با دقت مضاعفی همراه
باشد .حفظ سالمت انتخابات و رأی مردم باید به صورت ویژه مثل همیشه مورد توجه ما
باشدواینامردربخشهایمختلفروزبرگزاریانتخاباتنظیرهماهنگیهایداخلی
در شورای نگهبان و هم در اتفاقات شعبه أخذ رأی ،باید متجلی باشد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان یادآور شد :انشاالله با توجه به تجربیات گذشته و
انگیزهای که در شبکه نظارت و شورای نگهبان وجود دارد ،همچون گذشته از رأی مردم
محافظتخواهدشد.

نهاوندیان بسته حمایت کرونایی ۱۴۰۰را تشریح کرد؛

ارایه۷۷هزارمیلیاردتومانتسهیالتکرونا

معاون اقتصادی رییس جمهوری با اشاره به ارایه ۷۷
هزار میلیارد تومان تسهیالت به خانوارها و مشاغل در
مقابل کرونا ،گفت :مهلت ثبتنام و پرداخت تسهیالت
به متقاضیان مشاغل و کسب و کارهای آسیبدیده از
کرونا تا پایان شهریورماه تمدید شد« .محمد نهاوندیان»
در نشست خبری درباره آخرین تصمیمات کارگروه
اقتصادی برای حمایت از بنگاههای آسیب دیده از کرونا،
اظهارداشت :کارگروه اقتصادی بسته جامع حمایتهای
اقتصادی مالی ،بانکی و بیمهای در رابطه با مقررات در
سال  ۱۴۰۰را طراحی کرده است .وی اضافه کرد :با وجود

همه محدودیتهایی که در سال  ۹۹داشتیم به سبب
تبعات اقتصادی همهگیری کرونا برای حمایت از کسب
و کارهای آسیبدیده ،تصمیماتی اتخاذ شد .نهاوندیان
افزود :سال گذشته در مجموع  ۷۷هزار میلیارد تومان به
صورت مستقیم و به صورت تسهیالت به خانوارها و کسب و
کارهای آسیب دیده از کرونا پرداخت شد .معاون اقتصادی
رییس جمهوری با بیان اینکه در یک سال گذشته ،عملکرد
تصمیمات حمایتی کرونا در حوزههای مختلف ،متفاوت
بود ،افزود :براساس ارزیابی که در دو ماه گذشته از میزان
تحقق برنامههای اجرایی داشتیم ،کارگروه اقتصادی کرونا

یک بسته جامع حمایتهای اقتصادی کرونا را برای۱۴۰۰
تصویب کرد .وی اضافه کرد :حمایتهای اقتصادی ما
در حوزههای مالی ،بانکی و بیمهای و در رابطه با مقررات
است و این تصمیمات به صورت مفصل در سایت کارگروه
اقتصادی  coronomy.irدر دسترس عموم ،است.
نهاوندیان درباره بدهی مالیاتی کسب و کارها گفت :کسب
و کارهای آسیب دیده از کرونا تا پایان شهریوماه فرصت
دارند بدهی مالیاتی خود را بدون محاسبه جریمه دیرکرد
پرداختکنندووهمهعملیاتاجراییمالیاتیتاپایاندوره
مذکورمتوقفمیشودتابنگاههامتضررنشوند.

مسعودپزشکیان:

انتظار ما از شورای نگهبان قضاوت
بر اساس عدالت بود

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی گفت :انتظار ما از شورای نگهبان
قضاوت بر اساس عدالت بود و باید شاخصها را این شورا بیان کند تا مردم نیز بدانند
و قضاوت کنند.
«مسعود پزشکیان» در اخطاری بر اساس اصل ۷۵قانون اساسی در صحن علنی روز
سهشنبه مجلس شورای اسالمی گفت :در جلسه گذشته و پس از نطق میان دستور
بنده ،سه موضوع مطرح شد که نخست همکاران گفتند که بنده به شورای نگهبان
بیاحترامی کردم و دوم اینکه چرا قرآن خواندم و سوم اعالم کردند دولت اصالحات
خراب کرده است و شما هم میخواهید خراب کنید.
نماینده مردم تبریز افزود :در پاسخ به سوال نخست باید بگویم آنچه بنده به شورای
نگهبان گفتم ،تشکر کردم که صالحیت بنده را احراز نکردند .در ادامه نیز خواهش
کردم که شورای نگهبان اعالم کند که بر چه اساسی صالحیت احراز نشده تا مردم
بدانند .عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره دلیل قرآن خواندن خود نیز
اظهار داشت :مشکل امروز کشور و ما مسلمانان این است که قرآن را به کناری گذاشته
و از خود آیین نامه و دستورالعمل صادر میکنیم.
وی ادامه داد :مطالبی که بنده بیان کردم از کتاب حق وباطل شهید بهشتی است
که ایشان میفرماید تمام اسالم حق ،عدالت و انصاف است و هرجا دیدیدکه حق است
یعنی اسالم است و هرجا بیانصافی و بیعدالتی دیدید ،بدانید که آن اسالم نیست.
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری گفت :هر فردی که کنار ایستاده و ببیند
بیانصافی عمل شده ،یعنی به اسالمی عمل نشده است.
اعضای شورای نگهبان گالیه رهبر انقالب را نادیده گرفتند
پزشکیان با اشاره به آیات قرآن میفرماید :خداوند در قرآن میفرماید پیامبران را
فرستادیم و به آنها کتاب و میزان دادیم که بر اساس عدالت حکم کنند و اگر فردی
عدالت را رعایت نکند باید منتظر عذاب خداوند باشد .اما آنچه که ما از شورای نگهبان
انتظار داریم ،قضاوت براساس عدالت و شفافیت است .انتظار بنده نیز شفافیت است.
آیا این انتظار بدی است؟ وی با اشاره به آیاتی از سوره الرحمان اظهار کرد :این سوره را
ما برای مردهها میخوانیم در حالی که روزی که گوش دادم ،تنم لرزید که تاکید میکند
که تمام خورشید و آسمان و زمین برای این است که در میزان طغیان نکنیم و بر اساس
عدالت حکم کنیم .نماینده مردم تبریز اضافه کرد :به رغم گذشت ۱۴۰۰سال از اسالم
هنوز نتوانستیم ابزار میزان را برای انسان ها به درستی اعمال کنیم .هنوز نتوانستیم بر
اساس عدالت حکم کنیم و اگر فردی نیز اعتراض داشت بگوییم که این میزان است.
در حالی که ما بر اساس میزان حکم ندادیم .عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب گفت :رهبر معظم انقالب در این باره گالیه
کردند که به این گالیه گوش ندادند و حتی گالیه مقام معظم رهبری را نادیده گرفتند.
پزشکیان یادآور شد :بنده معتقدم این کشور اگر قرار است درست شود ،باید همه در
صحنه حاضر باشند و حضور همه در صحنه با این روش امکان پذیر نیست و باید تجدید
نظری در نوع قضاوتها ،اندازه گیریها و شاخصها شکل بگیرد .ما دعوا نداریم بلکه
معتقدم ،بلد نیستیم بر اساس شاخص و ترازو حکم کنیم و این گالیهای است که از
شورای محترم نگهبان دارم .وی خاطرنشان کرد :شورای نگهبان وقتی نمایندگان یا
شوراها را رد صالحیت میکند ،شخصیت انسانها را خرد میکند و باید شاخصها را
بیان کنند تا مردم نیز بدانند و قضاوت کنند.
رییسدفتررییسجمهوری:

نامزدها برای کسب رای حرفهای دولت
راتکرارمیکنند

رییس دفتر رییس جمهوری گفت :کسانی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری
شدهاند و رای میخواهند ،حرفهایی میزنند که دولت در هشت سال اخیر آنها را
گفته است .این افراد  ۸سال به دولت حمله کردند االن برگشتند .خوب است اینها
حرفهایی که در اتاقهای دربسته میزنند را با مردم بگویند.
محمود واعظی درباره اظهارات و شعارهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و
رویه گذشته آنها در قبال مسائلی مانند لوایح  FATFگفت :متاسفانه وقتی یک کار از
لحاظ سیاسی درست است ،آن را انجام نمیدهند و امروز که از مردم رای میخواهند
دیگر نمیتوانند حرف گذشتهشان را بزنند .وی ادامه داد :مشخص است چه کسانی
در مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف لوایح مرتبط با
 FATFبودهاند و حتی زمانی این را به مقام معظم رهبری منتسب میکردند درحالی
که ایشان گفتند مراجع قانونی ،مجمع و مجلس هر تصمیمی بگیرند من قبول دارم.
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آیا توافق هسته ای امکان احیا دارد؟
*عارفبیژن

شاید دو اتفاق در روابط ایران و آمریکا در طول سه سال گذشته تاثیرگذار بود.
اول؛ خروج دونالد ترامپ از توافق هسته ای با ایران در سال  2018و دوم؛ پیروزی
بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ژانویه  2021و در واقع شکست
ترامپبود.
در داخل ایران ،برخی سیاست مداران با ادامه ریاست جمهوری ترامپ موافق
بودند و برخی دیگر به پیروزی بایدن امید داشتند.
دولت بایدن در زمان تبلیغات انتخاباتی خود ،خروج ترامپ از برنامه هسته ای
را غیرمنطقی و اشتباه دانست و قول داد به توافق هسته ای با ایران بازگردد .اما
درباره اینکه آیا به توافق سال  2015برگردند یا به یک توافق جدید دست یابند،
اختالف نظر وجود دارد.
البته برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که دولت بایدن ابتدا بدون دست
زدن به شاکله تحریمها ،امتیازهایی را در کوتاه مدت به ایران پیشنهاد میدهد؛
امتیازهایی که در حوزه نفت و دریافت وام از صندوق بینالمللی پول تحقق پذیر
است .با این حال آن دسته از تحلیلگران که به مذاکرات ایران و آمریکا مثبت نگاه
میکنند،پروسهکاهشتحریمهایواشنگتنعلیهتهرانراتاپایانماهژوئن2021
غیر واقعبینانه ارزیابی میکنند ،زیرا موانع زیادی به لحاظ فنی و قانونی پیش پای
دولت بایدن قرار دارد .دولت بایدن بارها اعالم کرده است که به محض بازگشت
ایران به توافق ،آمریکا هم به طور کامل به مفاد عهدنامه عمل خواهد کرد .در این
راه کشورهای اروپایی ،روسیه و چین به بازگشت آمریکا به توافق هسته ای اصرار
دارند و کشورهایی همچون عربستان سعودی و اسرائیل و برخی کشورهای عربی
خلیجفارسمخالفاینتوافقهستند.
در همین رابطه ،براساس قانونی که در مجلس با اکثریت محافظهکار ایران به
تصویب رسیده ،اجازه بازرسیهای سرزده توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی را
در صورت برقرار ماندن تحریمهای آمریکا علیه ایران لغو کند .اما ایران گام نخست
را رفع تحریمها از سوی آمریکا میداند .جمهوری اسالمی با تصویب مجلس،
پروتکل الحاقی توافق هستهای را متوقف کرده است .اما طبق توافقی تازهای که
بین ایران و آژانس اتمی حاصل شد ،نظارتها بر تاسیسات هستهای ایران به مدت
سه ماه دیگر ادامه خواهد یافت.
اما به نظر می رسد بین ایران و آمریکا یک دیپلماسی پنهان در جریان است که
توسط برخی کشورها همچون قطر ،آلمان و فرانسه صورت گرفته است .توماس
کانتریمان ،معاون وزیر امور خارجه در دوره باراک اوباما ،معتقد است که رئیس
جمهوری فعلی ،می تواند برای اثبات حسن نیت خود ،برخی تحریمها را برطرف
کند .اما به نظر می رسد تا زمانی که ایران گام اول را برندارد ،این امر غیر ممکن
است .این در حالی است که سران هر دو کشور قصد دارند نشان دهند که تحت
فشارتسلیمنمیشوند.تحلیگرانبراینعقیدهاندکهاقداماتآمریکانظیرکمک
در زمینه واکسن های کرونا یا کمک های انسانی و ضمانت های اقتصادی نظیر
موافقت با درخواست ایران برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول ،همگی در
راستای اعتماد سازی صورت گرفته است.
بایدن با بازگشت به رویکرد مشارکتی با متحدان خود در جامعه جهانی و بهویژه
اروپا ،درصدد اجماعسازی مقابل ایران است .به نظر میرسد در این کار نیز با
مانع قابل توجهی روبه رو نخواهد بود .سکوت اعضای گروه  1+4و حتی همراهی
ی حکام ،گروه ویژه اقدام
تروئیکای اروپایی با قطعنامه پیشنهادی امریکا به شورا 
مالی ،اقدام نظامی در نزدیکی مرز مشترک عراق ـ سوریه و سخنان تهدیدآمیز
بایدن علیه تهران ،از وضع تازهای نشان دارد که با پیش از ژانویه سال جاری
میالدی تفاوت قابل تأمل دارد .تصویب قطعنامه پیشنهادی امریکا در نشست
ی حکام (که در نهایت تصویب نشد) پس از اقدام نظامی ارتش این کشور
شورا 
علیه نیروهای عراقی همسو با ایران در خاک سوریه ،دو احتمال را با خود دارد:
نخست؛ بایدن از سیاست تهدید برای پیشبرد اهداف خود استفاده خواهد کرد.
دوم؛ میکوشد با امنیتی کردن پرونده ایران ،فرصت را برای اقدامهای شدیدتر
بعدی و بازدارندگی آن فراهم کند.
آنچه در حال حاضر برای دستیابی به توافق جدید با ایران مهم است توجه به
برخی سیاست ها و محدودیت های داخلی و منطقه ای است .از یک سو ،در
ساختار تصمیم گیری ایاالت متحده به جز دولت بایدن ،البی های قدرتمند
صهیونیستی و عربی وجود دارد که بر جهت گیری سیاست خارجی آمریکا تاثیر
گذار است .در واقع ،این البی ها به شدت مخالف توافق هسته ای با ایران هستند و
دولت بایدن را تحت فشار قرار می دهند که همچنان به سیاست " فشار حداکثری"
دوره ترامپ ادامه دهد .همچنین دولت بایدن در خصوص برنامه موشکی ایران و
نفوذ منطقه ای تهران در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان حساسیت باالیی دارد که
این مسائل می تواند موانع جدی بر سر راه توافق هسته ای جدید باشد.
از سوی دیگر ،در داخل ایران نیز موانعی برای دستیابی به توافق جدید وجود
دارد .اول؛ دولت حسن روحانی تالش می کند در ماههای آخر دولت خود ،با
آمریکابهنتیجهبرسدولغوتمامیتحریمهاراخواستاراست.اگرچهتصمیمنهایی
را در ایران نهاد رهبری خواهد گرفت ،برخی سیاستمداران اصولگرا به دنبال این
هستند تا مذاکره با آمریکا را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران که قرار
است در ژوئن 2021برگزار شود ،موکول کنند .این امر نشان می دهد دولت بایدن
هم منتظر دولت بعدی در ایران است و تمایل ندارد با دولت روحانی به توافق برسد.
این بدین معناست که دولت بایدن برای دستیابی به توافق هسته ای عجله ندارد و
با استفاده از تحریم های دوره ترامپ توانسته ایران را مهار کند و وضعیت اقتصادی
در ایران کامال نمایان این موضوع است .در نهایت اینکه دولت بایدن به دنبال
بازدارندگی ایران و جلوگیری از تهدیدات احتمالی آن در برابر آمریکا و متحدانش
است .به نظر می رسد ،شرط آمریکا برای توافق با ایران که شامل توقف برنامه
موشکی و کاهش نفوذ منطقه ای آن در خاورمیانه است ،پذیرفته نخواهد شد و در
مقابل ،شرط ایران یعنی پایان کامل تحریم ها توسط آمریکا نیز انجام نخواهد شد.
یک گزینه مناسب برای دو طرف می تواند صدور «بیانیه تصمیم متقابل تهران و
واشنگتن و تعهد بازگشت کامل به برجام» ،پیش از مذاکره بر سر شروط و جدول
زمانی باشد .اتحادیه اروپا نیز می تواند محور مذاکرات بین ایران و آمریکا ،روسیه
و چین باشد .روسیه و چین عالوه بر عضویت در برجام ،از روابط نزدیکتری با
ایران نسبت به قدرتهای غربی برخوردار هستند ،اگرچه آنها نیز به دنبال کسب
حداکثریمنافعخودهستند.
دانشجویدکتریمطالعاتمنطقهایدانشگاهسنپترزبورگ

قاضیزادههاشمی:

در پی اصالح نظام اداری و تقسیم
وظایف هستم

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نحوه تقسیم وظایف را از
مشکالت نظام اداری عنوان کرد و گفت :دولت سالم در پی اصالح نظام اداری
و نحوه تقسیم وظایف است.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی عصر سه شنبه در دومین مناظره با موضوع
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ،افزود :دولت سالم در پی اصالح نظام اداری
و نحوه تقسیم وظایف است .از یک طرف وزارتخانههای بخشی و از یک طرف
وزارتخانههای موضوعی و کنارش شوراهای باالدستی و کنار آن نهادهای
باالدستیداریمکهبعضادربدنهیاخارجازبدنهدولتهستند.تقریباوظایفشبیه
به هم را انجام میدهند .وی خاطرنشان کرد :در حوزه فرهنگ در یک بررسی اولیه
 ٣٨سازمان فعال داریم و همین وضع در آموزش و بهداشت و سالمت و حوزههای
مختلف است .برای فرار از پاسخگویی شوراهایی درست شده به جای این که وزرا
مستقیما باید به مجلس و مردم پاسخگو باشند ،مصوباتی که مد نظر است در
قالب این شورا به تصویب میرسد و مسوولیت آن مصوبات هم معلوم نیست با چه
فردی است .این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد :نیاز است تا باردیگر
بازطراحی جدیدی انجام شود .ما یک مدل حکمرانی را براساس اعتماد سازی به
مردم در نظر گرفتیم و تصدیها را کامال محیطی میکنیم و براساس اصل ۱۲۷
قانون اساسی در اختیار استانداران و فرمانداران قرار میگیرد .یعنی مجموعه
منابع بودجه ای به جای آنکه دستگاهی توزیع شود ،منطقهای تقسیم میشود.



محسنمهرعلیزاده:

همه قوا برای احیای برجام باید با دولت همکاری کنند

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری با تاکید بر لزوم احیای برجام برای
احقاق حقوق ملت ایران در این معاهده بینالمللی گفت :همه تصمیم گیران در همه قوا
و نهادها همکاری باید کنند که مذاکرات برای احیای برجام به نتیجه برسد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ،محسن مهرعلیزاده عصر سه شنبه در دومین مناظره
نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مورد بازگشت به برجام اظهار
داشت:مقاومتجانانهمردمایرانتوطئههایدولتآمریکا،بدعهدیهاوفشارحداکثری
تحمیل شده از سوی آنها را به شکست کشاند .وی با بیان این که مواضع جمهوری
اسالمی مواضع درستی است و باید با قوت در جهت احیای برجام در مذاکرات حاضر
شویم ،افزود :باید حقوقی که در برجام برای مردم ایران در نظر گرفته شده بود را برگردانیم
و بایستی همه امکانات کشور و همه تصمیم گیران در همه قوا و نهادها همکاری کنند
که مذاکرات برای احیای برجام به نتیجه برسد .نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری در پاسخ به صحبتهای حجت االسالم ابراهیم رئیسی مبنی بر گذشتن از
حقشان برای پاسخ دادن به بداخالقی های مناظره اول ،خاطرنشان کرد :جناب آقای
رئیسیفرمودندازوقتشانمیگذرندوبهبداخالقیهایهفتهگذشتهپاسخنمیدهند،
نمی دانم کدام بداخالقی ها را می فرمایند .آقای رئیسی فرمودند آذری زبانها به ایشان
زنگ زده و از ایشان دلجویی کرده اند ،فکر نمیکنم آذری زبانها به ایشان توهینی کرده
باشند زیرا آذری زبان اینجا حضور نداشته که به ایشان توهین کند .مهرعلیزاده تصریح
کرد :من الزم است صحبت های آقای رئیسی را اصالح کنم زیرا ما آذری زبان نداریم.
آنچه که هست ،در آذربایجان شرقی یا آذربایجان غربی ،اردبیل ،همدان ،زنجان و حتی

خراسان،اصفهان،شیرازوخوزستان،جاهایمختلفترکزبانهاهستند.آقایرییسی
در استفاده از واژه آذری دقت بیشتری داشته باشند .وی همچنین گفت :انتظار داریم
باتوجه به این که آقای رئیسی قاضی هستند ،دقت بیشتری اعمال کنند .من نمی دانم
آیا ما اخالق یا بداخالقی را چه چیزی تعریف می کنیم .اگر این که در خصوص مدرک
جناب آقای رئیسی موردی را عرض کردم ،مطلب حقی بود .جناب آقای رئیسی از نظر
کالسیک ۶،کالس درس خوانده اند .من به دروس حوزوی که ایشان خوانده اند و معادل
سازی کرده و در مدرسه شهید مطهری(ره) دکترا گرفته اند ،احترام میگذارم .این نامزد
انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد :اصوال علم اقتصاد مثل علم شیمی یا پزشکی و
علوم دیگر ،علم خاص خودش را میخواهد .علم کالسیک می خواهد .مساله اخالق
را ما باید در جامعه و در عمل پیاده سازی کنیم .مهرعلیزاده اضافه کرد :همین دو روز
پیش ،صدا و سیما پنج دقیقه از فیلم تبلیغاتی بنده را سانسور کرد که این بداخالقی
است .این موضوع غوغایی در فضای مجازی ایجاد کرد که زمانی صحبت از ملی شدن
صداوسیما بود اما االن صداوسیما عشقی شده است .از آقای رئیسی این سوال را دارم که
شما قاضی هستید ،ما به چه دلیل فیلترینگ را همینطور پی در پی در جامعه راه انداخته
ایم .وی در بخش نقد سخنان دیگر داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت:
آقای رئیسی مسایلی در زمینه کاهش فاصله طبقاتی ارایه کردند که کامل و تخصصی
نیست و ربطی به وضعیت موجود ندارد .شکالت واقعا ملموس است .نامزد سیزدهمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه یکی از اقشار کارگران هستند گفت :برای
افزایش دستمزد این گروه هر ساله مشکل داریم زیرا برای آنان باید حداقل افزایش
حداقل دستمزد را داشته باشیم که اکثرا یک یا دو درصد زیر تورم افزایش حقوق وجود
داشته است .همه ساله این افزایش دستمزدها عقب افتاده است .اولین کاری که باید
انجام داد ،این موضوع و موضوع سه جانبه گرایی کارگر ،کارفرما و دولت را داشته باشیم.
مهرعلیزادهافزود:مطلببعدی،مسالهمعلماناستکهچندینوقتاستکهرتبهبندی
شان بین مجلس و دولت پاسکاری می شود .ظلم فاحشی در رتبه بندی و شناسایی و
تطبیق مدرک آن ها شده است .آن ها باید مانند اساتید دانشگاه با افزایش تخصص ،از
مزایای شغلی برخوردار شوند .وی کولبران و سوختبران را قشر فراموش شده ای دانست
که باید در مورد آن ها فکری شود و ادامه داد :اکنون در کشور هفت میلیون نفر سرپرست
خانوار اعم از زن و مرد داریم که حداقل سه میلیون نفر آن ها هیچ معیشتی ندارند و
نیازمند کمک خیرین هستند .باید صندوق درآمد پایدار برای آن ها تهیه شود که حداقل
نصفحداقلدستمزدکارگرانبهآنهااختصاصیابد.ویدرخصوصرسیدگیبهاقشار
مختلف جامعه برای کاهش فاصله طبقاتی عنوان کرد :باید برای همه مردم و مخصوصا
قشر ضعیف ،بیمه تکمیلی رایگان تهیه شود که آن ها از بیمه رایگان برخوردار شوند .این
بیمه عادی برای همه وجود دارد اما در حد یک درمان جزئی .این افراد با ایجاد کوچکترین
مشکلیاعملجراحی،بایدکلزندگیشانرابفروشند.نامزدسیزدهمیندورهانتخابات
ریاست جمهوری ادامه داد :درمورد هنرمندان نیز همین مشکل را داریم .حتی پرستاران
در این دوران کرونا هم از نظر روحی و روانی و هم از نظر دستمزدها آسیب دیدهاند.

عبدالناصرهمتی:

گروههای ذینفع و رانت خوار بر اقتصاد ،فرهنگ و جامعه چنبره زدهاند
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با
اشاره به اینکه تحریم ساالنه تا  ۲۰درصد هزینه های
معامالتی کشور را افزایش داد ،گفت :دو سال گذشته
 ۷۵میلیارد دالر از درآمد نفتی کشور کاهش یافته است
به نرخ امروز دالر ۱۵۰۰،هزار میلیارد تومان درآمد کشور
از دست رفته است.
عبدالناصر همتی عصر سه شنبه در دومین مناظره
تلویزیونی در پاسخ به این سوال که برخی سوء
مدیریتهای اقتصادی ،ناکارآمدیهای مدیریت
شهری ،جامعه را از از نظر آسیبهای اجتماعی در
وضعیت نامناسبی قرار داده است ،آیا رفع آسیبهای
اجتماعی در اولویت کار شما قرار دارد؟ برنامه مشخص
شما در این باره چیست؟ گفت :آسیبهای اجتماعی
در بخش شهری یا کل کشور ناشی از یک ساختار غلط
است و گروههای ذینفع و رانت خوار بر اقتصاد ،فرهنگ
و جامعه چنبره زدهاند اگر نتوانیم مشت اینها را باز کنیم
و فسادی که در کشور ایجاد کردند را حل نکنیم بسیاری
از مسائل و عواقبی که در کشور شاهد هستیم برطرف
نمیشود.
ویافزود:اینهاارتباطاتوسیعیدرصادرات،واردات،
ارتباطزنجیریباکاسبانتحریموپولشوییارتباطدارند
و بر اقتصاد کشور چنبره زدند و دوباره تاکید میکنم
بدون حل این مسائل ،مشکل کشور حل نمیشود.
همتی خطاب به کاندیداهای دیگر گفت :دوستانی
کهاینجابهعنوانرقیببندهحضوردارند،تقریباهمین
حرفها را میزنند یعنی تقویت وضع موجود ،مشت
اینها را باید بازکنیم و شفاف کنیم تا مردم بدانند چه خبر
است .وی افزود :من االن در مقابل جریانی قرار دارم که
این جریان میگوید به جای توسعه ایران ،کاخ سفید را
حسینیه کنند و دوستانی که هم اکنون حضور دارند نیز
اینصحبتهارابیانمیکنند.
نامزدانتخاباتبابیاناینکهمنمیگویماینافراددنیا

را نمیشناسند ،افزود :چه کسانی به سفارت عربستان
حمله میکنند ،چه کسانی ارزش پول را کم میکنند و
روابط ما را با همسایگان برهم میزنند؟ چه کسانی از
اینها حمایت میکنند؟ همه اینها به صورت زنجیرهای
است و اگر کشور نتواند این زنجیره را قطع کند سوال
شمادربارهآسیبهایاجتماعیقابلحلنیست.
باید در زندگی اجتماعی و اقتصادی تجدید نظر کنیم
وی با بیان اینکه االن مشکل ما چیست؟ گفت :من
میگویمتحریممشکالتیایجادکردهوباعثنقدینگی
شده دوستان قبول نمیکنند .همتی ادامه داد :من
میگویم ظرف دو سال گذشته  ۷۵میلیارد دالر از درآمد
نفتی کشور کاهش یافته است به نرخ امروز دالر۱۵۰۰،
هزار میلیارد تومان درآمد کشور از دست رفته و میگویند
چرانتوانستیدکشورراادارهکنید .ویاظهارداشت:من
میگویم افرادی که بر اقتصاد کشور چنبره زدند چون از
تحریم سود میبرند سالی ۲۰درصد هزینه معامالتی را
افزایش دادند .نامزد انتخابات ادامه داد :حجم تجارت
خارجی کشور در سال  ۹۸و  ۹۷هر کدام  ۸۰میلیارد
دالر بود که  ۲۰درصد آن میشود  ۱۶میلیارد دالر ،و با
این مبلغ چند کشور میتوانند امورات خود را سپری
کنند و ما این را از دست میدهیم و میگوییم چرا مردم
فقیر میشوند و درآمد سرانه اضافه نمیشود.
وی تاکید کرد :من معتقدم که باید در زندگی
اجتماعی و اقتصادی تجدید نظر کنیم و من آمده ام
این روند را در کشور تغییر دهم.
هدف ما تعامل از خانه تا جهان است
همتی در بخش دوم از نیمه دوم دومین مناظره
انتخابات ریاست جمهوری درباره برنامههای برای
تحکیم خانواده و مشارکتهای اجتماعی ،گفت :یکی
از مسائل مهم بحث خانواده است و در شعار انتخاباتی
نیز تاکید کردم که هدف ما تعامل از خانه تا جهان است.
وی با بیان اینکه نمیخواهیم شعاری با مسائل

اجتماعی برخورد کنیم ،ادامه داد :مشکلی که هم
اکنون خانوادهها با آن مواجه هستند گسستگی
فرهنگی است و متولدین  ۸۰ ،۷۰و  ۹۰آن طور که ما
فکر میکنیم یا اصرار داریم زندگی کنند را قبول ندارند.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد :اگر
نتوانیم در خانه خود تعامل کنیم و روابط متقابل با هم
داشته باشیم این مشکل در جامعه هم است.
وی خطاب به سایر نامزدهای انتخابات گفت :شما
یک نوع تفکر دارید و میگویید که با جوانان اینگونه
رفتار شود .چه آزادی اجتماعی برای جوانان در این
کشور فراهم شده است؟ چرا همه جوانان میخواهند
از کشور مهاجرت کنند؟ اینها را همه میدانند و نیازی
نیستمنبگویمهمهمیدانند.
همتی گفت :االن چه تفریحی برای جوانان در کشور
فراهم شده است به خصوص که شرایط ازدواج به دلیل
مشکالتبرایشانفراهمنیست.
تبعیض جنسیتی در محیط کار و درآمد را لغو
خواهمکرد
وی با بیان این پرسش که چه میزان برای زنان در
جامعه محدودیت ایجاد کردیم؟ افزود :این قشر از
جامعهچهتقصیریدارنددرحالیکه ۵۰درصدجمعیت
کشورراتشکیلمیدهند.
همتی گفت :در دو سه روز گذشته بارها به من تذکر
دادند که چرا گفتید به زنان پیامک ندهد که حجاب
خود را رعایت نکردند ،این اقدامات باعث ایجاد استرس
میشود و با وضع قوانین باید این گونه اعمال و نحوه
برخورد گشتهای ارشاد را باید ممنوع کنیم.
وی اظهارداشت :تعارض منافع کشور را دربرگرفته
است و ما به دنبال این هستیم که جوانان چه کارهایی
را انجام میدهند .نامزد انتخابات گفت :در کابینه
خود حداقل پنج زن را منصوب خواهم کرد و تبعیض
جنسیتی در محیط کار و درآمد را لغو خواهم کرد.

سعیدجلیلی:

برای جلب اعتماد مردم باید رفتار مسووالن درست شود

نامزدسیزدهمیندورهریاستجمهوریباتاکیدبراینکهاگرمیخواهیماعتماد
مردم جلب شود باید رفتار مسووالن درست شود ،گفت :یکی از موضوعاتی که مانع
اصالح امور میشود ،فرهنگ غلط سیاسی است که در نظام اجرایی و اداری کشور
وجود دارد.
سعیدجلیلیعصرسهشنبهدردومینمناظرهانتخاباتیدرپاسخبهاینسوالکه
چهبرنامهایبرایتقویتاعتمادمردمبهدولتدارید،اظهارداشت:اگرمیخواهیم
اعتماد مردم جلب شود حتما باید رفتار مسووالن درست شود .یکی از موضوعاتی
که مانع اصالح امور میشود متاسفانه فرهنگ غلط سیاسی است که در نظام
اجرایی و اداری ما وجود دارد.این مربوط به یک جناح و آن جناح  ،به یک دولت یا
دولت دیگر نیست و یک موضوع فراگیر است .باید نسبت به آن توجه جدی شود.
چه کسانی که رقیب شما باشند چه کسانی که رفیق شما باشند ممکن است دچار
چنینآسیبیباشند.
وی افزود :اگر شما از ساختار اداری و اجرایی کشور آن فرهنگ سیاسی غلط را
پاک نکنید ،ظرفیتها و توانمندی های کشور متوقف شود.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد :اگر در فرهنگ
سیاسیکشورنمایشجایکارواقعیراگرفت،شمانمیتوانیدانتظارداشتهباشید
که کارها جلو برود .با نمایش کشور اداره نمیشود ،اگر شما مرتب به جای این که
نتیجه کار را بیان کنید ،حین فرآیند کار را توضیح دادید که من این قدر گزارش
نوشتم و این قدر فالن کار را کردم ،اما نتیجه نداشته باشد این فرهنگ ،فرهنگی
غلطی است و کارها پیش نخواهد رفت .اگر شما کارهای ریشه ای را کنار گذاشتید
و به کارهای نمایشی پرداختید حتما مشکالت کشور باقی می ماند.
جلیلیگفت:اگرشمابهاصالحساختاربودجهتوجهنکنید،نظامنظارتبانکیرا
جدی نگرفتی و به کارهای روزمره پرداختی این حتما کشور را متوقف می کند .اگر
نتیجه کارهای حتی شبانه روز مسووالن در زندگی مردم دیده نشود ،این نشان می
دهد که این کار واقعی نبوده است و نمایشی بوده است.
وی تصریح کرد :اگر شما گفتید نمایش یعنی چی؟ یک تیر را شلیک می کنید
هرجا خورد می گویید همان جا هدف است .ما فالن توافق را کردیم که تحریم
ها برطرف شود بعد می بینید تحریم ها دو برابر شد می گویند نه ما جام اخالق را
بردیم این که نتیجه کار نمی شود .اگر صحبت می کنیم نباید اجازه داد این فرهنگ
تسریپیداکند.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد :اگر شما در کارها تصمیم را به
موقع نگرفتید و کاری مرتب دچار وقفه شد و چند سال کشور را معطل یک تصمیم
گذاشتید ،این همان مواردی است که کشور را دچار مشکل می کند .اگر مثال چند
شغلی در بین مسووالن رواج داشته باشد هر کاری یک فرد تمام وقت می خواهد اگر
این چند شغلی یک فرهنگ شد و حتی یک ارزش و به ضد ارزش تبدیل نشد حتما
نمی تواند این کار را دنبال کند.
جلیلی گفت :اگر ما میخواهیم برخی کارها را دنبال کنیم ،باید مواظب باشیم
این فرهنگ سیاسی اصالح شود و تا خیلی از امور به راحتی شکل بگیرد و اگر این
فرهنگ به نسل بد برود که بدتر می شود.
وی در ادامه در نقدی به سخنان دیگر نامزدها گفت :در جلسه قبل و در این
جلسه هم گفتم یکی از مشکالتی که کشور پیش نمی رود فرهنگ سیاسی ما است
که آن هم کار نمایشی و تعارفات است که باعث میشود کشور پیش نرود.
نامزدسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریافزود:مردمعزیزماامروزدرباره
انتخاب رییس جمهور صحبت می کنیم کسی که می خواهد ماشین دولت را راه
بیندازد .دستگاههای مختلف را فعال کند .واقعا تعارف را کنار بگذاریم آیا این نوع
مناظره و این نوع سواالت و پاسخگویی میتواند مردم را کمک کند .غرض از این
جلسه این است که مردم بتوانند انتخاب کنند.
جلیلی ادامه داد :ما امروز بسیاری از موضوعاتی که مورد توجه مردم است در
این بحث ها گفته نمی شود .به عنوان مثال بحث روستا را داریم که  ۲۷درصد از
جمعیت کشور را در بر می گیرد .این که برای آینده روستا چه برنامه ای داریم تا االن
یک سوال از من نشده است و این همه برنامه تلویزیونی داشتیم .درباره بانوان که
 ۵۰درصد جمعیت کشور هستند .در باره آموزش و پروش که یک میلیون کارمند
هستند درباره جوانان و ورزش صحبتی نشده است بنابراین طبیعی است که
نامزدها از این فرصت چند دقیقه ای استفاده کنند برخی حرفها را بیان کنند ولی
این کمکی به انتخاب مردم نمی کند.
وی تاکید کرد :اگر ما می خواهیم کشور را نه تنها اداره کنیم بلکه جهش هم
بدهیم باید بدانیم اولویت ما چیست؟ باید بدانیم چه برنامه ای این کار را می تواند
انجام می دهد؟ چگونه می خواهیم این کار را انجام دهیم؟ بحث و نقد شود .این که
ما دعوت کردیم از برخی دوستان در مناظرات برای این است که واقعا با این بحثها
مردمبهتربتوانندانتخابکنند.

محسنرضایی:

سال   ۱۴۰۰سال گشایش ایران خواهد بود

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد که در صورت
انتخاب شدن ،امید را به سفره مردم بازمی گردانم.
محسن رضایی عصر سه شنبه در دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری که
از ساعت  ۱۷روز سه شنبه هجدهم خردادماه شروع شد ،در پاسخ به این سوال
که محوری ترین بیانیه گام دوم انقالب تقویت امید در نسل جوان کشور است و
اصلیترین مانع موجود برای ایجاد امید در میان جوانان را چه می دانید و راهکار
عملیاتی شما چیست ،خطاب به مردم گفت :مشکالت شما با شعار ،شعبده بازی
و حرف های مفت حل نمی شود.
وی با بیان این که مشکالت مردم ریشه اقتصادی دارد و با حرف درمانی و
سخنرانی به نتیجه نمی رسد ،ادامه داد :به قول آن دانشجوی شیمی دانشگاه
تهران در حال دستفروشی که گفت «ما از گرسنگی امید می خوریم»؛ او درست
میگویدچونامیددیدنیاست،گفتنینیست.
این نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت :دولت ما
امید را به سفره شما برمیگرداند و یک بار دیگر لبخند پیروزی بر چهره شما خواهد
نشست .رضایی افزود :حرف راستی در مناظره قبلی گفته شد مبنی بر این که
کسانی که نمی خواهند تا پایان بمانند به مردم اعالم کنند؛ البته با توهین نباید
گفتهمیشداماهمانطور کهشمااحساسکردیدتاپایانانتخاباتهستموباهمه
نامزدها هم رقابت خواهم کرد.
ایننامزدانتخاباتریاستجمهوریبابیاناینکهامیدزمانیتحققپیدامیکند
که انرژی جدیدی در جامعه آزاد شود ،تصریح کرد :دولت من ،دولت های خواب
آلود که شب می خوابند قیمت بنزین را چند برابر می کنند و مردمی که توجیه
نشدند و با آنها صحبت نکرده اند و مردمی که به خیابان می آیند ،نیست.
رضایی تاکید کرد :من به ملت ایران قول میدهم سال  ۱۴۰۰سال گشایش
ایران خواهد بود؛ امسال که به نام مبارک حضرت ولی عصر(عج) منتسب شده
است ،آغاز جدیدی خواهد بود ما لبخند را به چهره و برکت را به سفره ایرانیان برمی
گردانیم .وی گفت :آن آخرین ریالی که از جیب و حق شما به جیب دیگران رفته
است ،دوباره بر خواهد گشت.
40درصد یارانهها قایل بازتوزیع است
رضایی در بخش نقد مطالب مطرح شده از سوی دیگر نامزدها اظهار داشت:
چون در صحبت نامزدهای دیگر کمتر به برنامه توجه شد ،برای جبران این نقیصه،
بخشی از برنامه خود را اعالم میکنم.
وی با بیان این که مساله عدالت ،فقر زدایی و محرومیت زدایی به جراحی ها
و اقدامات بزرگ نیاز دارد؛ افزود :به همین منظور طرحی به نام کفایت زندگی یا
ایران بدون فقیر ،برای رفع محرومیت در زندگی مردم پیش گرفته ام که این طرح
از پنج محور تشکیل میشود .نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
یارانه ۴۵۰هزار تومانی ،مسکن سهل و آسان ،پرداخت حقوق خانهداری به بانوان،
کسب و کارهای خانگی و سهام صندوق صنعت نفت ملی ایران را پنج محور اصلی
برنامه خود عنوان و تصریح کرد :در زمان نخست وزیری محمد مصدق ،نفت ملی
اما دولتی شد و ما میخواهیم نفت را به معنای واقعی ملی کنیم.
وی ادامه داد :اگر این پنج مورد شکل بگیرد ،یک بسته زندگی ایجاد میشود
که من آن را کفایت زندگی نامیدم و معتقدم یک فقیر هم در ایران نباید پیدا شود.
ایننامزدانتخاباتریاستجمهوریهمچنینگفت:برخیمیگوینداینمنابع
از کجا باید تامین شود؟ من می گویم  ۱۳۷میلیارد دالر از منابع دولتی در جامعه
می رود اما به خاطر رانت ،اکثر افرادی که صاحب حق نبودند این منابع را دریافت
کردند و این یعنی  ۴۰درصد؛ این  ۱۳۷میلیارد دالر قابل بازتوزیع است .این نامزد
انتخابات ریاست جمهوری با نقد اظهارات عبدالناصر همتی و علیرضا زاکانی ۲
نامزد دیگر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد ۱۳۷:میلیارد
دالر ،ارزش معادل دالری یارانههای پنهان است و ده ها منبع مانند بانک جهانی و
آژانس بین المللی انرژی این حجم از پرداخت یارانه های پنهان را بیان کردهاند.
سیدابراهیمرئیسی:

مهمترینوظیفهدولتباید
رفعتحریمهاباشد

نامزدسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریگفت:فاصلهطبقاتیمحصول
بی عدالتی ،سیاست های نادرست اقتصادی و نوع تصمیم گیری هایی است که
منجربهفاصلههایمختلفمیشود.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر سه شنبه در دومین مناظره با محوریت
فرهنگی ،اجتماعی در پاسخ به سوالی با موضوع فاصله طبقاتی اظهارداشت:
منظور از عدالت ،عدالت در جذب ،نگهداری نیروی انسانی ،ارتقا و پرداخت
حقوق است .حقوق باید به عدالت پرداخت شود همچنین ظرفیتها باید براساس
عدالت توزیع شود .این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود  :اگر همه ظرفیتها
در کشور به عدالت توزیع شود ،شاهد این میزان فاصله طبقاتی نیستیم.رئیسی
پرداخت تسهیالت به شکل ناعادالنه را از جمله زمینههای ایجاد فاصلههای
طبقاتی دانست .وی همچنین گفت :بسیاری از فاصله های طبقاتی محصول
تصمیمگیریهایناعادالنهاست.نتیجهارز ۴۲۰۰تومانیبدوننظارتهمچنین
نظام قیمت گذاری ،نظام نظارت بر تامین و تولید تا مصرف می تواند به فاصله
طبقاتیمنجرشود.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با ضرورت گسترش دیپلماسی اقتصادی و برنامه
ویبرایتقویتآن،اظهارداشت:نکتهاینسبتبهبحثرفعتحریمهاعرضکنم،
هر دولتی کار را به دست بگیرد یکی از وظایف مهم آن رفع تحریمهای ظالمانه است
و هیچ تردیدی در آن نباید کرد و آن را با همه وجود دنبال کرد تا تحریمهای ظالمانه
رفع شود.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود :در کنار این قضایا باید خنثی سازی
تحریمها هم در دستور کار عملی قرار گیرد و اقتصاد خود را هم شرطی نکنیم.
تالش شود تا اقتصاد روی پای خود بایستد و تکانههای روی آن اثر نگذارد؛ نه کرونا،
ً
نه سیل و نه تحریم .رفع تحریمها حتما در دستور کار خواهد بود.
علیرضازاکانی:

کشور را نمیتوان کاریکاتوری اداره کرد

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :رییس جمهوری باید
بسته جامعی داشته باشد؛ نمیشود کشور را کاریکاتوری اداره کرد بلکه باید برای
مدیریت و اقتصاد ،فرهنگ و اجتماع ،سیاست و امنیت برنامه داشته باشد.
علیرضا زاکانی عصر سه شنبه در دومین دور مناظره نامزدهای سیزدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره سیاستهای
جمعیتی و برنامه وی برای مقابله با عوامل تحریک کننده جمعیت مانند نرخ
ازدواج،تجرد قطعی و ناباروری اظهار داشت :موضوع جمعیت در کشور به یک
نقطه بحرانی تبدیل شده است که نیاز به یک تجدید نظر خاص دارد.
وی افزود :اکنون نرخ رشد جمعیت کشور به  ۸دهم درصد رسیده و در شرایط
بحرانی است و در حوزه باروری از  ۶.۹در سال  ۶۰به  ۱.۷دهم رسیده است و ما
باید حتما نرخ باروری را به ۲.۳دهم برسانیم تا از این وضعیت اسفناک خارج شویم.
نامزدانتخاباتریاستجمهوریخاطرنشانکرد:برایاینماجراچندسطربرنامه
وجود دارد که در حوزه فرهنگ و اجتماع چهار خط تالش را در نظر گرفتیم که
مواردی از جمله تعلیم و تربیت ،تحکیم خانواده و رشد جمعیت ،احیاء و تندرستی
و رفاه اجتماعی و صیانت از محیط زیست است.
زاکای ادامه داد  :اکنون ۳.۵میلیون زوج ناباور در کشور وجود دارد که تقریبا از هر
پنج زوج یک زوج ناباور است و  ۸۰تا مرکز باوری وجود دارد که خانوادهها در زمان
طوالنیهزینههایزیادیراتقبلمیکنند.
وی با بیان این که نخستین برنامه ای که دارد ،بیمه کردن زوجها نابارور است،
اظهار کرد :این سبب میشود که بچه دار نشدن بر دل زوج های جوان باقی نماند.
نامزدسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریافزود :نکتهدومایناستکهبر
اساس پیمایشی که در سال ۸۴انجام شد ۷۰،درصد مردم ایران قائل به دو فرزندی
هستند و در سال  ۹۸پیمایش دیگری انجام شد که بر اساس آن  ۶۰درصد مردم
اعالم کردند سه فرزندی را مطلوب میدانند اما از عواقب این میترسیم.

سالمت 3
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6نکته مهم در ارتباط والدین با کودکان؛

کارهایی که هرروز باید با کودک خود انجام دهید

بسیاری از والدین تصور میکنند اگر برای کودکشان انواع و اقسام
اسباببازیها را بخرند ،فرزندشان را در کالسهای مختلف ثبتنام کنند و یا
اجازه بازی با موبایل را به کودکشان بدهند ،بهترین پدر و مادر هستند اما آیا
تابهحالفکرکردهایدکهچهچیزهاییبرایکودکانتانبیشترازهمهمهماست؟
کودک شما بیش از هر چیزی به عشق ،توجه و وقت کافی نیاز دارد .شما
بهعنوان والدین ،مهمترین تأثیر را در زندگی فرزندتان خواهید داشت و با
انجام یکسری کارها میتوانید کمک کنید تا کودک احساس امنیت کرده و
اعتمادبهنفسخودراتقویتکند.حتیدرپرمشغلهترینروزهایخودمیتوانید
به کودکتان نشان دهید که در طول فعالیتهای روزمره خود از او مراقبت
میکنید.
شما بهعنوان پدر و مادر باید خواستههای فرزندانتان را تأمین کنید .کارهای
خاصی وجود دارد که باید هرروز در ارتباط با کودکتان انجام دهید تا باعث شود
کودکتان احساس دوست داشته شدن و ارزشمندی کند .در ادامه به کارهای
مهمی که والدین هرروز باید انجام دهند ،میپردازیم.
با کودک خود صحبت کنید
مطالعات نشان داده است که  %85از ساختار اصلی مغز کودک در پنج سال
اول زندگی ساخته میشود .صحبت کردن با کودک کمک میکند تا او لغات
جدید و معانی آنها ،نحوه برقراری ارتباط با دیگران ،مکالمه و گوش دادن را
یادبگیرد.
سعیکنیدروزانهباکودکخوددربارهچیزهاییکهبهآنهاعالقهدارد،صحبت
کنید .با او درباره کارهایی که انجام میدهید ،چیزهایی که از پنجره اتومبیل
میبینید و احساسات آنها صحبت کنید .چیزهایی را برای آنها توصیف کرده
و به سؤاالت آنها پاسخ دهید .درباره خدا و اینکه چقدر او را دوست دارد و از او

آیا «شیمی درمانی» بی خطر است؟
متخصص داروسازی بالینی گفت:داروهای شیمی درمانی ضمن مهار
تکثیرسلولهایسرطانیرویسلولهایطبیعیبدنبهویژهسلولهای
مغز استخوان ،پوست و دستگاه گوارش نیز تاثیرگذارند و منجر به عوارض
مختلفشوند.
زهرا جهانگرد رفسنجانی ،متخصص داروسازی بالینی و عضو هیات
علمی درباره «عوارض داروهای شیمی درمانی» ،اظهار داشت :اکثر این
داروها برای محیط زیست و کسانی که به عنوان کاربر محسوب میشوند
و در محیط تهیه این داروها هستند میتواند عوارضی را به همراه داشته
باشد.
وی ادامه داد :بنابراین توجه به موضوع استاندارد سازی فضا و ایجاد
اتاقتمیزدرمراکزدرمانیوبیمارستانهاجهتجلوگیریازخطراتبالقوه
ناشی از این داروها در مرحله انبار و آماده سازی  ،بسیار حائز اهمیت
است.
جهانگرد با اشاره به اینکه داروهای شیمی درمانی در زمره داروهای
سمیوخطرناکمحسوبمیشوند،گفت:بایدهمهاستانداردهادرهمه
مراحل کار با این داروها از زمان تهیه و انبارش دارو تا آماده سازی و تجویز
به بیمار رعایت شود تا آلودگی ناشی از آنها به حداقل برسد.
اینمتخصصداروسازیبالینیبیانداشت:منظورازفضایاستاندارد
یک مکان ویژه یا اتاق تمیز است که جهت آماده سازی این داروها با
تمهیدات مهندسی شده میزان ورود آلودگی به این فضا را کاهش داده و
ایمنی فراورده به حداکثر میرسد.
وی اضافه کرد :همچنین با استفاده از کابینهای ایمن بیولوژیک در
این فضا جهت آماده سازی داروها و با استفاده از تجهیزات حفاظت
فردی و رعایت استانداردهای ساخت میزان آلودگی برای کاربر به حداقل
میرسد .عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به
اینکه شیمی درمانی یکی از روشهای اصلی درمان سرطان محسوب
میشود،گفت :در بسیاری از سرطانها از جمله سرطانهای خون شیمی
درمانی درمان اصلی است اما در مورد درمان سرطانهای سالید تومور نیز
شیمی درمانی در کنار جراحی نقش بسزایی دارد.
جهانگرد با اشاره به اینکه داروهای شیمی درمانی عوارض زیادی برای
بیماراننیزمیتواندبههمراهداشتهباشد،گفت:داروهایشیمیدرمانی
باعث مهار تکثیر سلولهای سرطانی میشوند و به موازات آن بر روی
سلولهای طبیعی بدن به ویژه سلولهایی که تکثیر آنها با سرعت است
مانند سلولهای مغز استخوان ،پوست و سلولهای مخاطی دستگاه
گوارش نیز میتوانند تاثیرگذارند و منجر به عوارض مختلف شوند.
وی ابراز داشت :در نتیجه افرادی هم که بیمار نیستند ولی با این داروها
در محیطهای شغلی در ارتباط هستند در معرض بروز عوارض جدی
ناشی از این داروها هستند و مطالعات زیادی ایجاد این عوارض را در
پرسنل کادر درمان بررسی کردهاند و حتی موارد متعددی از سقط جنین
در خانمهایی که با این داروها کار میکرده اند گزارش شده است.
این متخصص داروسازی بالینی به لزوم اجرای استانداردهای الزم
در زمان کار با این داروها اشاره کرد و گفت :از سال  1980تاکنون
استانداردهای معتبری جهت کار با این داروها در دنیا نوشته شده است
و در بسیاری از کشورهای جهان این استانداردها در حال اجرا است که
هدف نهایی اجرای آنها حفظ ایمنی فراورده دارویی ،بیمار،پرسنل کادر
درمان و حفظ محیط زیست است.
جهانگرد گفت :در حال حاضر در کشور ما نیز استانداردهایی در این
مورد توسط دست اندرکاران وزارت بهداشت تدوین و ابالغ شده است اما
رعایتایناستانداردهادرکلکشورمستلزمبسترسازی،آموزشونظارت
مستمر است و مراکز محدودی در کشور وجود دارند که این استانداردها
رارعایتمیکنند.

مراقبتمیکند،صحبتکنید.
محبت جسمی را از کودک دریغ نکنید
کودکان در هر سنی نیاز به محبت دارند ،پس هیچگاه به بهانه لوس شدن
محبت را از او دریغ نکنید .دالیل مهم علمی وجود دارد که نشان میدهد بغل
کردن و بوسیدن کودک چقدر میتواند برای او مفید باشد .یک آغوش 20
ثانیهای باعث میشود تا کودک باهوشتر ،شادتر ،سالمتر و مقاومتر رشد کند.
کودک برای رشد طبیعی به تحرکات حسی نیاز دارد .لمس فیزیکی مثل در
آغوش گرفتن ،یکی از مهمترین تحرکاتی است که برای رشد مغز سالم و بدن
قوی در کودکان الزم است.
نشان دادن عشق از طریق بغل و بوسیدن کودک در رشد کلی و شکلگیری
شخصیت کودک تأثیر زیادی دارد .نیازی به زیادهروی نیست بلکه یکبار در روز
بوسه یا در آغوش گرفتن کودک باعث میشود تا کودک احساس ارزشمندی
کرده و از عزتنفس باالیی برخوردار شود.
اوقات باکیفیتی را با کودک سپری کنید
گاهی برخی والدین آنقدر حواسشان گرم کارهای روزمره میشود که وقتی
فرزندشانازآنهاچیزیمیخواهدحتیسرشانراباالنمیآورند.اگرنمیتوانید
هر دقیقه از روز را بهطور کامل با فرزندتان سپری کنید اما میتوانید ساعات
خاصی از روز را به فرزندتان اختصاص دهید .زمان باکیفیت به معنای تمرکز
توجه خود بر روی کودک است .شما با این کار این پیام را به کودک میرسانید
که« :تو برای مهم هستی و من دوست دارم وقتم را با تو سپری کنم ».کودک
احساس میکند دوست داشته شده است زیرا والدینش تصمیم گرفتهاند که
وقت خود را تنها با او بگذرانند.
کودکانی که وقت خود را با والدین میگذرانند و در کنار هم فعالیتهای

مختلفی مثل آشپزی ،ورزش یا کارهای خانه را انجام میدهند ،احساس مثبت
بودنمیکنند.
ازکلماتمحبتآمیزاستفادهکنید
کلمات میتوانند تأثیرات طوالنیمدت داشته باشند .کلماتی که در ارتباط با
فرزندتان به کار میبرید میتوانند باعث رشد او شده یا عزتنفس او را از بین
ببرد .ابراز محبت و استفاده از کلمات تأیید آمیز میگویند« :من به تو اهمیت
میدهم» .این کلمات حس درونی و ارزش کودک را پرورش داده و باعث تقویت
عزتنفس در کودک میشود ،که این ،زمینهساز موفقیتهای آینده او خواهد
شد؛ بنابراین در گفتارتان به نکات زیر توجه کنید:
 هنگام صدا کردن کودکتان از کلماتی نظیر« :عزیزم»« ،پسرم یا دخترم»،«دلبندم»و...استفادهکنید.
بارها در روز به کودکتان بگویید که چقدر دوستش دارید.در مواردی مثل بازی کردن ،کمک در انجام کارهای خانه ،درس خواندن و...از کلمات تأیید آمیزی مثل "من بهت افتخار میکنم"" ،تو قوی هستی ،ادامه
بده" " ،من بهت اعتماد دارم" و کلمات اینچنینی استفاده کنید.
هنگام تربیت کودک ،آرامش خود را حفظ کنید
تحقیقات جدید نشان میدهد که داد زدن روی بچهها میتواند بهاندازه کتک
زدن مضر باشد .فریاد زدن ممکن است کودک را ساکت کند و او را برای مدت
کوتاهی مطیع کند اما باعث نمیشود که او رفتار و نگرش خود را عوض کند
و بهعبارتدیگر ،این امر باعث میشود که کودک از شما بترسد .ترس از تنبیه
باعث میشود که کودک به شما دیگر اعتماد نکند و تمام مسائل را با شما مطرح
نکندکهدرنتیجهباعثتضعیفروابطبینکودکووالدینخواهدشد.همچنین
دادوفریاد بر سر کودک درگذر زمان باعث انتقال خشم از شما به کودک خواهد
شد و این خشم و ممنوعیتها بیرحمانه در کودکتان رشد میکند تا جایی که
دربزرگسالیامکانتبدیلشدنکودکبهیکشخصعصبیوحتییکمجرم
را دارد .بنابراین:
خونسردی خود را حفظ کنید و سعی کنید اولویتهای زندگیتان را تغییرً
دهید.مثالاگربهخاطربینظمیسرکودکتاندادمیزنیدسریعبهخودبگویید
کدام مهمتر است ،نظم خانه یا اینکه فرزندم از من بهخوبی یاد کند؟ خانه یا
اخالق و روحیه و حسن تربیت فرزندم؟
بهجای فریاد زدن ،احساسات خود را برای کودکتان توضیح دهید.اگر کودکتان کار ناشایستی انجام داد با آرامش اما محکم با او صحبت کنیدطوری که عزتنفسش خدشهدار نشود اما بفهمد که کاری که انجام داده درست
نبودهاست.
باکودکتانبخندید
خندیدن یک قسمت مهم در رشد کودک است .مطالعات نشان میدهند
کودکان میتوانند تا روزی  400 -300بار در روز بخندند اما در بزرگسالی
میزان خنده افراد به کمتر از  15بار در روز کاهش مییابد .ازآنجاییکه تأثیر
خندیدن کودکان در رشد آنها ،بسیار مفید است الزم است والدین فرزندشان
را به خندیدن تشویق کنند .خندیدن در رشد عزتنفس ،یادگیری حل مسئله،
تقویتسیستمایمنیبدن،کاهشاسترسوتقویتمهارتهایاجتماعینقش
مهمی دارد؛ بنابراین سعی کنید هرروز باکارهایی مثل قلقلک دادن همدیگر،
شکلک و ادا درآوردن ،تقلید صدا و خواندن آهنگهای بامزه چنددقیقهای را
باهم بخندید .این کار عالوه بر آنکه باعث تقویت روابط شما با فرزندتان میشود،
در رشد جسمی و روانی کودکتان بسیار تأثیرگذار است.

 12توصیهی ساده برای حفظ سالمت سالمندان

برطرف کردن واریس با گوجه فرنگی

گوجهفرنگیحاویخواصضدانعقادخوناستکهباعثبهبودجریان
خون میشود .استفاده از این ماده غذایی روی پوست میتواند به کاهش
واریسها کمک زیادی بکند .در این مطلب نحوه استفاده از گوجه فرنگی
برای مقابله با واریس های نازیبا را عنوان میکنیم .لطفا با ما همراه باشید.
واریس جزو مشکالت آزاردهندهای است که میتواند فکر خیلیها را
درگیر کند .در واقع واریسها رگهای بزرگ ،گشاد شده و پر از خونی
هستند که روی سطح پوست به چشم میخورند و زیبایی پوست را
خدشهدار میکنند .این مشکل در بین آقایان و خانمها دیده میشود و
خیلی از افراد به دنبال راهحلی برای رفع آن هستند .خوشبختانه گوجه
فرنگی حاوی خواص ضدانعقاد خون است که باعث بهبود جریان خون
میشود .استفاده از این ماده غذایی روی پوست میتواند به کاهش
واریسها کمک زیادی بکند .در این مطلب نحوه استفاده از گوجه
فرنگی برای مقابله با واریس های نازیبا را عنوان میکنیم .لطفا با ما
همراهباشید.
نگاهیاجمالیبهواریس
واریسها نشان دهنده مشکلی در جریان خون هستند که نه تنها
یک مشکل زیبایی محسوب میشوند بلکه میتوانند باعث بروز عالئم
ناخوشاینددیگریماننداحساسسنگینی،دردوخستگیدرپاهاشوند.
این مشکل بیشتر روی پاها و البته بخشهای دیگر بدن دیده میشود.
درمان هر چه سریعتر واریس برای پیشگیری از بروز«فلبیت» ضروری
است.
ویتامینE
فلبیت یا التهاب و گرفتگی سیاهرگها ،درجه پیشرفتهتر واریس است
که منجر به انسداد کامل یک ورید میشود .این مسئله نیز به لخته شدن
خون منجر شده که میتواند باعث بروز عوارض متعدد و جدی شود.
امروزه ،روشهای متعددی برای بهبود و درمان مشکل واریس وجود
دارد که برخی از آنها به سرعت این مشکل را برطرف میکنند .با این
حال این درمانها بسیار پرهزینه هستند و نتایج مختلفی دارند .اگر
طرفدار روشهای طبیعی هستید میتوانید گوجه فرنگی را دریابید
که یک ماده غذایی در دسترس است و میتواند شرایط را بهبود دهد.
در واقع استفاده از گوجه فرنگی سبز و قرمز برای افرادی که از واریس
رنج میبرند و به دنبال روشهای طبیعی و ارزان قیمت برای مقابله با
مشکل هستند کارساز است .در ادامه بیشتر در این خصوص صحبت
میکنیم.
گوجه فرنگی برای رفع واریسها
گوجه فرنگی جزو مواد غذایی شناخته شده و پر مصرف در سرتاسر
جهان است و یکی از ترکیبات اصلی اکثر غذاها محسوب میشود.
استفاده منظم از این ماده غذایی فواید زیادی به بدن میرساند .گوجه
فرنگی ارزش غذایی باالیی دارد که برای سالمتی بسیار مفید است.
این ماده غذایی برای استفاده موضعی در جهت بهبود وضعیت
واریسهانیزفوقالعادهعملمیکندچوندانههایریزآنحاویترکیبات
اسیدی با خواصی مشابه با آسپیرین است .در واقع این دانههای کوچک
مانندیکمادهضدانعقادعملمیکنندوبهاینترتیبباعثبهبودجریان
خون شده و به رفع واریسها کمک میکنند .عالوه براین ،گوجه فرنگی
حاوی میزان زیادی فالوونوئید است که خواص آنتیاکسیدانی دارند و
باعثتقویترگهایخونیمیشوند.
درمان واریس با گوجه فرنگی سبز
برای شروع ،گوجهفرنگیها را به خوبی بشویید تا از هر گونه آلودگی یا
سموم کشاورزی پاک شوند .سپس آنها را به صورت حلقهای برش بزنید
و روی واریسهای پا قرار دهید .با یک باند تمیز و نرم قسمتهایی که
گوجه فرنگی گذاشتهاید را ببندید تا کامال فیکس شوند .کمی صبر کنید
و به محض اینکه احساس مور مور شدن و سوزش مالیم کردید باند را باز
کنید .سپس پاها را با آب ولرم بشویید و با دقت خشک کنید .میتوانید
این کار را تا  5مرتبه در روز تکرار کنید .بعد از چند هفته احساس تسکین
و بهبودی خواهید داشت.
درمان واریس با گوجه فرنگی قرمز
گوجهفرنگیهای قرمز را به خوبی بشویید و به صورت حلقهای برش
بزنید .سپس آنها را روی رگهای واریسی قرار دهید و مانند روش قبل
با باند تمیز و نرم ببندید .حدود  4ساعت صبر کنید و سپس گوجه
فرنگی ها را عوض کنید و  4ساعت دیگر روی پوستتان نگه دارید .شما
میتوانید هر شب از این روش استفاده کنید و در عرض چند هفته تاثیر
آن را ببینید.
چندتوصیه
برای اینکه بتوانید به طور موثری عالئم واریس را کاهش دهید الزم است
که در کنار استفاده از گوجه فرنگی ،رژیم غذایی سالم و متعادلی داشته
باشید .چون برخی مواد مغذی به کاهش و بهبود وضعیت واریسها
کمک زیادی میکنند که در ادامه به آنها اشاره میکنیم:
اسیدهایچربامگا3
بدن ما نمیتواند این چربیهای سالم را تولید کند بنابراین باید از طریق
مصرف مواد غذایی مناسب جذب شوند .امگا 3ها به حفظ خاصیت
ارتجاعیرگهاکمکمیکنندویکتاثیرضدالتهابیقویدارندکهباعث
بهبود جریان خون میشوند .برای جذب هر چه بیشتر این مواد مغذی
به سراغ ماهی آزاد ،ماهی ساردین و غذاهای دریایی دیگر ،روغن آفتاب
گردان و روغن زیتون ،تخم کتان و میوههای خشک بروید.
سلنیوم
سلنیوم آنتیاکسیدانی است که از سفت شدن بافتهای اصلی
بدن پیشگیری میکند و انعطافپذیری جداره عروق خونی را افزایش
میدهد .میوههای خشک ،خیار ،قارچ ،تخم مرغ و مخمر آب جو حاوی
میزانقابلتوجهیسلنیومهستند.
ویتامینE
ویتامین Eیکی از ویتامینهای ضروری برای بدن است که باید به خوبی
تامین شود .این ویتامین باعث بهبود جریان خون و اکسیژنرسانی شده
و همچنین از تشکیل لختههای خون پیشگیری میکند .برای جذب
ویتامین  Eبیشتر به سراغ گوشتهای سفید ،مغزها ،مارچوبه ،روغن
نارگیل و روغن زیتون و غالت کامل بروید.
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در گفت و گو با یک جامعه شناس مطرح شد؛

معاون وزیر بهداشت در جلسه ستاد مدیریت بحران در قم:

 ۱۰میلیون واکسن "کوو ایران برکت"
بزودی تزریق میشود
سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا با اشاره به اتمام پروژه کالن ساخت واکسن
ایرانی "کووبرکت" طی یک هفته آینده و دریافت مجوزهای بالینی و اخالقی ،گفت:
بزودی ۱۰میلیون واکسن کوو ایران برکت تزریق و تا پایان سال تمام افراد واجد شرایط
واکسندریافتخواهندکرد.
علیرضا رییسی روز دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران در قم ،افزود ۵:شرکت
بومی در حوزه تولید واکسن کرونا فعالیت میکنند و پیش بینی می شود واکسن
کووبرکت تا انتهای خردادماه وارد مرحله عملیاتی شود و در مرحله اول یک میلیون
دوز واکسن به گروه های هدف تزریق خواهد شد.
وی به بیان اینکه هدف از واکسیناسیون کاهش مرگ و میر افراد مبتالست ،گفت:
برای قطع زنجیره ویروس باید ۷۰درصد از مردم واکسینه شوند.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :تا  ۷ماه آینده تمام افراد در گروه های
هدف در مرحله اول واکسن تزریق خواهند کرد.
وی تاکید کرد :اکر ما بدنبال تولید واکسن داخلی نمیرفتیم کشورهای خارجی
براحتی اجازه فروش واکسن را به ما نمیدادند و حرفهایی که امروز دنیا از حقوق
بشر و اموری از این دست می زند ،گزافه ای بیش نیست.
رییسی ،به بی عدالتی در عرصه بین الملل گریزی زد و گفت :کشور کانادا و آمریکا
و کشورهای اروپایی بیش از ۳برابر جمعیت کشورشان واکسن خریدند و ۸۴درصد از
واکسن های تولید شده در دنیا را ۵کشور استفاده کردند.
معاون وزیر بهداشت اظهار داشت :بیش از  ۲میلیون دوز واکسن در آمریکا و چند
کشور اروپایی ذخیره شده و تاریخ مصرف آن در حال اتمام است و این در حالی است
که میانگین تزریق واکسن در برخی از کشورهای فقیر  ۲۵عدد در طول شبانه روز
است .وی اظهار داشت :بیشترین تعداد مرگ و میر مبتالیان کرونا در آمریکا مربوط
به سیاه پوستان است و سفید پوستان این کشور از امکانات درمانی بسیار بیشتری
برخوردارهستند.
به گفته وی ،بی عدالتی در عرصه بین المللی به حدی است که آمریکا به هم پیمان
خود کشور کانادا تا قبل از اتمام واکسیناسیون در کشور خود اجازه فروش واکسن
نمی داد و پس از اطمینان از واکسینیه مردم خود به این کشور واکسن صادر کرد.
وی با بیان اینکه ساخت واکسن داخلی کرونا از اهمیت حیاتی برخوردار است،
گفت :طبق قرار بین ایران و شرکت کواس ،این شرکت باید تاکنون  ۱۶.۸میلیون
دوز واکسن به ایران باید تحویل می داد که تاکنون فقط  ۲میلیون دوز تحویل ما
شدهاست .به گفته وی ،در ایران به ازای هر یکهزار تن جمعیت کمتر از یک و نیم
تخت بیمارستانی وجود دارد در حالی که این رقم در کشورهای اروپایی  ۷تخت به
ازای هر هزار نفر است اما با این وجود شبکه بهداشت و درمان کشور عملکرد مطلوب
تری نسبت به بسیاری از کشورها از خود برجای گذاشتهاست.
وی اظهار داشت :در کشورهای اروپایی ۶۲درصد از سالمندان در خانه سالمندان
نگهداری می شود در حالی که  ۹۹درصد از سالمندان ایرانی در کنار خانوادههای
خود زندگی میکنند و شکل و نحوه مراقبت از سالمندان در ایران بسیار مطلوب تر از
کشورهایمدعیبودهاست.معاونوزیربهداشتبیانکرد:براییکهزارو ۳۰۰شغل
درایرانپروتکلهایبهداشتیتدوینشدهاستکهنمونهچنیناقداماتکارشناسی
شده در بسیاری از کشورها مشاهده نمیشود.
قم یکی از استانهای پیشرو درمبارزه با ویروس کرونا
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد :قم
یکی از استانهای پیشرو در حوزه سالمت و مبارزه بی امان با ویروس کرونا بوده است.
وی یادآور شد :قم به دلیل ویژگیهای خاص مواصالتی و گردشگری مذهبی و
ظرفیتهای علمی یکی از استانهای ویژه در کشور است و همین مساله کنترل و
مبارزه با کرونا را در این با شرایط دشوارتری همراه بودهاست.
معاون بهداشتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :از تولیت
آستانهای مقدس در قم و خراسان رضوی به دلیل همراهی با مصوبات ستاد ملی
مبارزه با کرونا در ایجاد محدودیت ها ،قدردانی میکنیم.
به گفته وی ،وزارت بهداشت آمادگی الزم برای تجهیزخانههای بهداشت روستایی
و تامین تجهیزات درمانی در شهرستان های جدید این استان را بصورت کامل دارد.
وی خاطرنشان کرد :بهترین شکل از رعایت پروتکلهای بهداشتی در سطح کشور
در ستادهای مربوط به اقامه نماز جمعه انجام گرفتهاست.
رییسی ادامه داد :اصناف و کسبه در طول دوران مقابله با کرونا همکاری قابل
شایانیباستادملیمقابلهباکروناداشتهاست.تقویتزیرساختهایدرمانییکیاز
نقاط مثبت کشور با شیوع بیماری کرونا بوده است.
یک فیلم ساز حوزوی خبرداد:

تولیدفیلمداستانیومستندکوتاهبا
موضوععفافجنسی  

فیلم ساز و مستندساز حوزوی و مبلغ رسانه ای معاونت فضای مجازی هنر و
رسانه دفتر تبلیغات اسالمی از تولید فیلم داستانی «ناگهان گذشته» و مستند کوتاه
«لحظه» بهسفارش قطب های فکری و فرهنگی این دفتر خبر داد.
به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،سید
مهدی میرغیاثی در گفت و گویی با اشاره بهآثار جدید خود اظهار داشت :با همکاری
میز عفاف و حجاب دفتر تبلیغات اسالمی و بهسفارش این میز  ۲فیلم کوتاه ساخته
شد .وی افزود :فیلم داستانی ناگهان گذشته در  ۱۳دقیقه و مستند کوتاه لحظه نیز
در  ۲دقیقه بهسفارش میز عفاف و حجاب ساخته شده و تهیه فیلمنامه این  ۲اثر
سه ماه و پیش تولید آن هم در  ۴۵روز انجام شد تا در نهایت کار با فیلمبرداری به
سرانجام رسید .میرغیاثی ادامه داد :موضوع این آثار عفاف جنسی قبل از ازدواج بود
و باید به گونه ای عمل می کردیم که حرفمان را بزنیم و در عین حال این اثر آسیبی
هم بههمراه نداشته باشد و از طرفی اینگونه آثار در فرم و اجرا با دیگر فیلمها متفاوت
هستند و در بیان مطالب دست ما به طور کامل باز نیست و پرده پوشی هایی الزم
است .وی خاطر نشان کرد :مسائل جنسی شاخههای متفاوتی دارد که پرداختن
بهآنها نیز با سختیهای ویژه ای همراه است و از آن جا که این اثر منتسب بهدفتر
تبلیغات اسالمی است حساسیتها و سختی های آن نیز  ۲چندان می شود و در
کنار این ،سختیهای دیگری هم وجود دارد که با دیگر فیلم ها مشترک است که از
جمله این سختیها مشکلهای بودجه ای است .این فیلم ساز حوزوی ادامه داد:
مشکل دیگری که در تولید آثار با آن مواجهیم این است که تمام امکانات حرفه ای
در تهران متمرکز شده است و قم نیز مانند سایر شهرستانها یک شهر حرفه ای برای
فیلم سازی نیست و برای دسترسی بهلوکیشن و بازیگر با مشکل روبهرو هستیم.
وی در خصوص موفقیت این  ۲فیلم گفت :ما همه تالش خود را در تولید این دو
فیلم و تهیه فیلنامه خوب به کاربستیم و از آنجا که هنوز کار بهاکران عمومی نرسیده
است باید ببینیم چه بازخوردی از مخاطبان دریافت می کنیم و البته زمان پخش
فیلمهمدراینبازخوردهاموثراست.میرغیاثیاظهارداشت:دفترتبلیغاتاسالمی
حمایتهایخوبیازتولیداینآثارداشتهاستضمناینکهبایدتوجهداشتکهدفتر
در حوزه های مختلفی ورود دارد.
همزمان با هفته محیط زیست صورت گرفت ؛

پاکسازیطبیعتتوسطجمعیاز
دوچرخه سواران قمی

جمعی از دوچرخه سواران قمی همزمان با هفته محیط زیست پس از طی مسیر
 ۲۰کیلومتری،منطقهگردشگریطرالبقمرااززبالههایرهاشدهپاکسازیکردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم ،جمعی از
اعضای هیات دوچرخه سواری استان به مناسبت هفته محیط زیست در اقدامی
نمادین ،پس از طی مسیر  ۲۰کیلومتری جاده قم ـ اراک ،بخشی از منطقه
گردشگری طرالب را از زباله های رهاشده در طبیعت پاکسازی کردند.
در این مراسم که با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست ،رئیس هیات دوچرخه
سواری استان و جمعی از محیط بانان ترتیب یافت ،شرکت کنندگان ضمن
پاسداشت اصول و ارزش های زیست محیطی ،بر ضرورت تالش همگانی برای
پاسداری از طبیعت و مواهب الهی تأکید کردند.

کرونا ،مردم و مسوولیتی که نباید فراموش شود

عضوهیأتعلمیگروهجامعهشناسیدانشگاهالزهرابهایرناگفت:مسوولیتی
که در کنترل و مواجهه با بیماری کرونا همچنان متوجه مردم است ،مبتنی بر
حساس بودن ،اهمیت دادن ،جدی انگاشتن بیماری و همچنین احساس
مخاطرات زیستی کوتاهمدت و بلندمدت آن است.
شیوع ویروس کرونا موسوم به کووید  ۱۹برای نخستین بار اواسط ماه دسامبر
( ۲۴آذر) در شهر «ووهان» واقع چین گزارش شد و بتدریج به سایر کشور های
دنیا سرایت کرد .در ایران نیز در تاریخ  ۳۰بهمن  ۱۳۹۸بود که نتایج آزمایش
اولیه  ۲مورد مشکوک ابتال به کرونا در قم مثبت گزارش شد و از آن زمان به بعد
شاهد افزایش آمار مبتالیان به ویروس کووید  ۱۹در سایر استان های کشور بوده
ش های وزارت بهداشت تا  ۱۷خرداد ،آمار کل
و هستیم .بر اساس آخرین گزار 
مبتالیان به دو میلیون و  ۹۶۶هزار و  ۳۶۳نفر و کل فوت شدگان هشتاد و یک
هزار و ۶۳نفر رسیده است .این در حالی است که عدهای از مردم دستورالعمل
ل های بهداشتی
های بهداشتی را جدی نمی انگارند و برخی بدون رعایت پروتک 
درسطحعمومیجامعهحاضرمیشوند.نظربهاهمیتاینموضوعیعنیتبیین
نقش مردم در کنترل بیماری کووید ،۱۹-پژوهشگر ایرنا گفت وگویی با "یعقوب
موسوی"عضوهیاتعلمیگروهجامعهشناسیدانشگاهالزهراانجامدادهاست
که مشروح آن را در ذیل میخوانید:
مردم در برابر این بیماری بیتفاوت نباشند
موسوی پیرامون نقش آحاد جامعه در مبارزه با ویروس کرونا اظهار کرد :ویروس
کووید ۱۹ -از زمان شیو ع آن در ایران تاکنون قربانیان زیادی داشته؛ چه کسانی
که بر اثر این بیماری فوت شدهاند و چه کسانی که برای مدت زمانی با این بیماری
درگیر بوده اند .با این اوصاف ،پیوسته این سوال مطرح بوده و هست که در کنترل
ت های نظارتی و کنترلی مسووالن و برخی
و مقابله با این بیماری جدا از مسوولی 
نهادها ،نقش آحاد جامعه در این زمینه چیست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت
آن چنان که از شواهد بر میآید ،این بیماری در همه جوامع زمین گیر شده و تا
مدتها و سالها هم ممکن است مهمان همه جوامع باشد .گرچه برخی جوامع
ادعا میکنند که نشان ه های این بیماری را به صفر رساندهاند اما هنوز قراین
قطعی در این مورد وجود ندارد؛ زیرا بیماری کرونا یک بیماری مسری است و
نمیشود تمام را ه های مربوط به آن به دلیل دینامیسم ارتباطی که در اجتماعات
وجود دارد ،مسدود شود .از این رو رسیدن به وضع ایدهال اگر ناممکن نباشد ،اما
گفتنی است که بسیار بسیار دشوار است .بنابر این جامعه ما نیز مانند بسیاری از
جوامع دیگر با این ویروس همزیست شده و آن را با خود خواهد داشت.
وی افزود :مردم تا کنون متحمل صدمات و خسارات بسیار شدهاند .بخش
ت هایی در ابعاد اقتصادی متحمل
ی ها و مرار 
هایی از طبقات جامعه سخت 
شدهاند و تود ه های اجتماعی نظیر جوانان ،نوجوانان و حتی کودکان در ابعاد
اجتماعی تحت مشقتهایی قرار گرفته اند .همچنین آموزش و کانونهای
هنری،دینی،مذهبیومراکزجهانگردیوتوریستیمتحملصدماتیشدهاند،
با این حال از همه کسانیکه در اجتماع فعالیت میکنند ،خواسته میشود به
عنوان کنشگر در جامعه در قبال این بیماری بیتفاوت نباشند .البته مسوولیتی
که بدون تردید متوجه مردم است ،جوانب مختلفی را در بر می گیرد .حساس
بودن ،اهمیت دادن ،جدی بودن و باور داشتن به این بیماری و عوارض آن در
زمینه سالمتی و درک و احساس مستقیم مخاطرات زیستی کوتاه مدت و بلند
مدت از جمله آنهاست.
از دانش ،عقل و تجربه خود استفاده کنیم و این ویروس را جدی بگیریم
موسوی درباره شکلگیری خرده فرهنگ تقدیرگرایانه در مواجهه با بیماری
کرونا ،گفت :ما در جامعه متاسفانه با یک خرده فرهنگ تقدیرگرایانه و شاید یک
خرده فرهنگ خودخواهانه ایرانی مواجه هستیم که تصور می کنیم تمام راه ها را
طی کردهایم و اصوال اگر توکل به خدا هم پیدا کنیم همه مشکالت حل خواهد
شد .این در حالی است که این نوع تقدیرگرایی لطمات بسیاری به دنبال خواهد
داشت .باید بدانیم که خداوند هم امر فرموده که از دانش ،بینش ،عقل و تجربه
خود استفاده کنیم و آن را جدی بگیریم .بنابر این رعایت نکردن و واگذار کردن
همه امور به خداوند به گونه تقدیرگرایانه شر و ضرر بالیای طبیعی و مشکالت
بهداشتی زیستی را از ما ساقط نخواهد کرد.

این استاد دانشگاه افزود :به انصاف ،وزارت بهداشت و درمان با همه انتقادهای
وارده به آن در ابعاد آگاهی رسانی ،آمار و ضوابط و شرایط رعایت پروتکلهای
بهداشتی خوب پیش رفته؛ اما مهم این است که از سوی مردم هم جدی انگاشته
شود و آن زمانی است که مردم باور داشته باشند که میتوانند از طریق رعایت
دستورالعملهایبهداشتی،فاصلهفیزیکیواجتماعیومراقبتهایبهداشتی
جلوی انتشار و گسترش بیماری را بگیرند.
وی ادامه داد :آمدن مردم به صحنه مراقبت و کنترل خود و همینطور ایجاد
یک نوع عادت ثانویه یا خرده فرهنگ ثانویه از هر نوع سرمایه گذاری اقتصادی
کالن برای مقابله با این بیماری موثر است .بنابر این قبل از واکسیناسیون،
واکسیناسیون اجتماعی هست یعنی نوعی رعایت دستورالعملها مبنی بر
گروهی زیست نکردن و اتصال فیزیکی نداشتن با گروهها و آحاد است.
کرونا سبکهای زندگی را تغییر داده است
موسوی در خصوص تغییر سبکهای زندگی در دوران کرونا گفت :گاهی
شرایطی پیش میآید که سبک و روال زندگی مردم دگرگون میشود .این شرایط
تنها ناشی از بیماریها نیست بلکه در شرایطی دیگر مثل  ۸سال دفاع مقدس
هم پیش آمد که سبک زندگی مردم هم تغییر کرد .مردم در آن دوران ناچار بودند
ریاضتهایاقتصادیبکشندوبسیارازمشقتهاراتحملکنند.جلویبسیاری
از عیش و نوشها گرفته شد و بسیاری از اخالقیات متعارف جامعه تغییر کرد.
با این حال تودههای مردم قابلیت انطباق با شرایط جدید را هم پیدا کردند .در
وضعیت کرونا هم به این صورت است؛ گرچه مشقتها و سختیهای بسیاری
دامنگیر مردم شده ،با این حال مردم توانسته اند خود را با شرایط جدید منطبق
ساخته و راههای دیگری برای کسب معاش و گذران زندگی و همینطور اوقات
فراغت خود پیدا کنند .دو عید نوروز که از بزرگترین اعیاد ایرانیان بود ،تعطیل
و شیوههای دیگر ارتباطی خصوصا ارتباطات مجازی از طریق شبکههای
اجتماعی جایگزین شد .بنابر این باید اذعان کرد که کرونا پایان تاریخ نیست
و جهان به پایان نرسیده بلکه ظهور و انشاالله افول آن ،خود یک مرحله جدید
و گونهای دیگر از حیات اجتماعی است و ما را وادار کرده تا بیندیشیم ،تعامل
کنیم و تحت یک وفاق اجتماعی شیوه زندگی خود را تغییر دهیم .همانطور که
پدران و اجداد ما سابق بر این در مواجهه با بیماریهایی نظیر طاعون و وبا انجام
میدادند .همانطور که این بیماریها روزی به حاشیه کشیده شد ،روزی هم فرا
خواهد رسید که بیماری کرونا به حاشیه رود.
در امر کنترل کرونا همه مسوولیت دارند
موسوی درباره اهمیت نقش مردم و دولت در کنترل اپیدمی کرونا ،گفت:
مدیریت اجتماعی مردم کمتر از مدیریت اجتماعی بخشهای رسمی و دولتی
نیست .کرونا همانطور که گفته شد سبک ما را تغییر داده است .اما این به معنای
نادیده گرفتن بخش رسمی و نیمه رسمی نیست .در امر مدیریت بیماری کرونا
همگان چه مردم و چه دولتمردان مسوولیت دارند ..تامین آرامش روحی در
خانواده ،توجیه و آگاه کردن آنها در خصوص رعایت دستورالعملهای بهداشتی
هم مسوولیت و وظایفی را بر عهده مردم و هم مسوولیتهایی را بر عهده
دولتمردانمیگذارد.

وقتی مسائل زنان و جوانان تنها در ایام انتخابات عزیز میشود؛

بازارداغ وعدهها برای جوانان

شعارهای فضایی ،وعدههای رویایی ،حرفهای
عجیب و غریب ،قولهای هیجان زده و حرفهای
پوشالی برای کسب رأی و جذب طرفداران.
این جمالت خالصه وضعیت این روزهای کشور
است .روزهایی که در آستانه برگزاری انتخابات
ریاست جمهوری  ۱۴۰۰قرار داریم و بازار تبلیغات
نامزدها نیز به شدت گرم شده است .بازاری که گویا
هیجان نامزدهای ریاست جمهوری را باال برده و در
پی آن نیز شعارها و وعدههای عجیب و غریب و دور از
دسترس به گوش میرسد.
این روزها هر کدام از نامزدهای حضور در ساختمان
پاستور ،از طریق رسانههای عمومی و دیگر طرق در
حال اعالم برنامههای خود برای دولت بعدی و مطرح
کردن وعدههای انتخاباتی خود هستند .وعدههایی
که تحقق برخی از آنها با توجه به شرایط کنونی کشور
ً
ً
کامال غیر ممکن به نظر میرسد و احتماال نیز در حد
همان شعار باقی خواهد ماند.
طبق روال همیشگی تبلیغاتهای انتخاباتی
در تمامی ادوار ،موضوعاتی ازجمله مسائل زنان
و جوانان همواره سوژه جذاب نامزدها برای وعده
دادن بوده است .از دورههای گذشته انتخابات
تاکنون ،اغلب نامزدها در سخنرانیهای خود به این
دو موضوع میپردازند و وعدههای متعددی را در این
زمینهمطرحمیکنند.
هرچند که مسئله زنان ،جوانان و ازدواج اغلب به
دلیل جلب توجه مطرح میشود و پس از روی کار
آمدن نامزدها ،در عمل وعدههای سر داده شده
در این زمینه توسط دولتها فراموش شده و کمتر
اجراییمیشود.
امید واهی به جوانان با وعده وام ۵۰۰میلیونی
حال به نظر میرسد نامزدهای سیزدهمین دوره
ریاستجمهورینیزبههمینروالوعدههایفضایی
مبتال شدهاند و طی روزهای گذشته سخنان عجیبی
را از برخی نامزدها شنیدهایم.
اعطای وام  ۵۰۰میلیونی به زوجین جوان یکی از
همین شعارهای رؤیا پردازانهای بود که طی روزهای
گذشته از سوی یکی از نامزدهای انتخابات این دوره
مطرحشد.
به طوری که یکی از نامزدها با اعالم این موضوع
گفت :وقتی رئیس جمهور شدم با اولویت دستور
تشکیل فوری صندوق رفاه جوانان را تا قبل از اسفند
 ۱۴۰۰صادر خواهم کرد .هر زوج جوان ۵۰۰میلیون
تومان برای اشتغال ،ازدواج و مسکن خود از این
صندوقدریافتخواهندکرد.
وعده پرداخت وام ۵۰۰میلیون تومانی به جوانان به
ً
حدی غیر قابل اجرا به نظر میرسد که احتماال عمر

آن تنها به اندازه همین روزهای انتخابات خواهد بود.
در حال حاضر که وام ازدواج به رقم  ۷۰میلیون
تومان رسیده است ،اگرسری بهبانکهابزنیدباسیل
موانع و مشکالت جوانان برای دریافت وام مواجه
خواهیدشد.مشکالتیازجملهسختگیریبانکها
در پذیرش ضامن ،عدم توجه بانکها به قوانین
مجلس و آئین نامههای بانک مرکزی برای ضامنین
این وام ،صفهای انتظار طوالنی مدت برای دریافت
وام و غیره تنها بخشی از مشکالت دست و پا گیر
جوانان برای وام ازدواج است.
حال اگر این وام بخواهد به رقم  ۵۰۰میلیون
ً
تومان افزایش یابد ،قطعا مشکالت پرداخت آن به
متقاضیان چند صد برابر خواهد شد و آینده پرداخت
آن نیز نامعلوم خواهد بود.
از سوی دیگر تأمین منبع مالی برای پرداخت این
وام نیز بحث جدی دیگری است .بنابر گفته این
نامزد ،وام  ۵۰۰میلیونی قرار است از طریق تشکیل
صندوق رفاه جوانان تأمین شود .حال باید گفت اگر
کشور به حدی منابع برای تشکیل این صندوق دارد،
چرا بانکها همین وامهای  ۷۰میلیونی ازدواج را با
تأخیر فراوان آن هم به دلیل نبود منابع مالی کافی
پرداختمیکنند.
به عالوه اغلب نامزدهای ریاست جمهوری که
این سخنان را مطرح میکنند ،در حال حاضر
مسئولیتهای اجرایی و مهمی در کشور بر عهده
دارند و اگر توانایی اجرای این وعدهها را دارند ،ابتدا
درمسئولیتوجایگاهفعلیخودقدریبهاینمسائل
بپردازند.
حمایت پوشالی نامزدها از زنان برای کسب رأی
یکی دیگر از نامزدها نیز در سخنان انتخاباتی خود
با پرداختن به موضوع زنان گفته است :هرجایی که
امکانش باشد برای مدیریت از زنان استفاده میکنم.
ً
لیاقت خانمها بعضا از خیلی آقایان بیشتر است و
ً
حتما وزیر زن خواهم داشت.
وعده وزیر زن نیز شعاری بود که حسن روحانی در
جریان انتخابات یازدهم و دوازدهم بارها آن را مطرح
کرد و یکی از وعدههای قطعی وی در آن دوران،
انتصاب وزیر زن بود .وعدهای که هیچ گاه عملی
نشد و حتی زنان اصالح طلب نیز بارها به بی توجهی
روحانی نسبت به اجرای این وعده انتقاد کردند.
وعدههایی غیر کارشناسی با رنگ و بوی زنان
خانه دار
در این دوره از انتخابات جذابیت وعدههای پیرامون
ً
موضوعزنانوجوانانتقریبابهتمامینامزدهاسرایت
کرده و هیچکدام در این زمینه دست خالی نیستند.
یکی دیگر از نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات

ریاست جمهوری نیز طی سخنان اخیر خود به
موضوع زنان به ویژه زنان خانه دار پرداخته است.
این نامزد انتخاباتی در سخنان خود گفته است :ما
خانه داری را یک شغل محسوب کرده و به آن حقوق
خواهیم داد و دو وظیفه بر عهده خانمهای خانه دار
خواهیم گذاشت ،یکی تربیت فرزند و دیگر مسئله
بهداشت و سالمت خانواده تا با شیوع یک بیماری
از وزارت بهداشت تا خانوادهها دست و پای خود را
گمنکنند.
در انتخابات ادوار گذشته نامزدها بارها به موضوع
زنان خانه دار ،زنان سرپرست خانوار و بیمه آنها
پرداخته بودند .به طوری که حسن روحانی نیز در
انتخابات دو دوره گذشته وعده برقراری بیمه زنان
خانه دار و بیمه زنان سرپرست خانوار را داده بود و
بسیاری را به تحقق این وعده امیدوار کرده بود.
این در حالی است که با گذشت  ۸سال از دولت
تدبیر و امید ،نه تنها بیمه زنان خانه دار به شعاری پوچ
و توخالی تبدیل شد بلکه حتی بیمه زنان سرپرست
خانوار نیز به طور کامل اجرا نشده است و برخی از
بانوان کشور همچنان با این مشکل دست و پنجه نرم
میکنند.
حال مطرح شدن دوباره این موضوعات از سوی
نامزدهای این دوره از انتخابات ،خاطرهوعدههای بی
سرانجام ادوار گذشته را برای مردم تداعی میکند و به
نظرمی رسد که این وعده نیز به جای جنبه اجرایی
بیشترجنبهتبلیغاتیداشتهباشد.
موضوع دیگر آنکه قول پرداخت حقوق به زنان خانه
دار با قوانین کشور نیز مغایرت دارد .چراکه طبق
قانون پرداخت خرجی و نفقه زن خانه دار به عهده
مرد و شوهر وی است و دولت وظیفه دارد نسبت به
اجرای «بیمه» زنان خانه دار اقدام کند که یک مساله
حاکمیتیاست.
لذا فارغ از اجرایی شدن یا نشدن این وعده
انتخاباتی ،باید مغایر بودن اصل و اساس آن با قوانین
کشور از آینده نا مشخص آن خبر میدهد.
نامزدهابهمشکالتاصلیجامعهبپردازند
به طور کلی در همه ادوار انتخابات ریاست
جمهوری ،نامزدها با توجه نشان دادن به مسائل زنان
و جوانان سعی در کسب رأی دارند این در حالی است
که اغلب این وعدهها تنها منوط به زمان هیجانهای
ً
انتخاباتی است و عمال در دولتها حوزه زنان و
جوانان به فراموشی سپرده میشود.
به عالوه بهتر است نمایندگان به جای سر دادن
شعارها و وعدههای هیجان زده و غیر کارشناسی ،به
اولویتها و معضالت اصلی این دو گروه بپردازند و از
مطرحکردنشعارهایفرعیبپرهیزند.

مدیر امور فوریتهای شرکت برق استان قم:

همکاریخوبمشترکانباعثکاهش
خاموشی ها شد

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق شرکت توزیع نیروی برق قم گفت:
همکاری خوب مشترکان بخشهای صنعتی ،کشاورزی و اداری در رعایت الگوی
مصرف باعث جلوگیری از خاموشی در مشترکان خانگی و تجاری شد و به مدیریت
مصرف برق در استان کمک کرد.
سید محمد ارجمندزاده افزود :برخی صنایع این امکان را دارند که روزانه چند
ساعت برق خود را خاموش کنند ،این اقدام از قطعی برق در بخش صنایع جلوگیری
میکند.
وی اضافه کرد :با چنین مشترکانی توافق کردهایم تا در ساعات اوج مصرف چند
ساعت نسبت به خاموش کردن دستگاهها اقدام نمایند و پاداش این مشترکان روی
قبض برقشان اعمال خواهد شد.
وی بیان کرد :با توجه به اینکه مشترکان کشاورزی اکثرا صاحب چاه آب هستند ،در
صورت همکاری و خاموش کردن چاهها از ساعت  ۱۲ظهر تا  ۱۶عصر ،هزینه قبض
برقشانرایگانمیشود.
ارجمندزاده افزود :در صورتی که همکاری الزم صورت نگیرد ،مجبور به قطع فیدر
مشترکان کشاورزی میشویم و اگر عبور از خط مجاز مصرف ادامه داشته باشد ،برق
مشترکانخانگینیزقطعمیشودکهمطلوبمانیست.
وی اضافه کرد :با مشترکان تجاری بهویژه در مراکز عمده و پاساژها نیز هماهنگ
شده است ،حدفاصل  ۱۲ظهر تا  ۱۷عصر تعطیل کنند تا مدیریت مصرف داشته
باشیم و مجبور به خاموشی نشویم .به گفته وی ،مشترکان اداری نیز موظف هستند از
ابتدای صبح برق مصرفیشان را نسبت به سال گذشته ۵۰درصد و از ساعت ۱۲و نیم
تا پایان وقت اداری نیز  ۱۰درصد کاهش دهند.
مدیر امور فوریتهای شرکت برق قم خاطرنشان کرد :از مشترکان خانگی و تجاری
نیز که نسبت باالیی از مشترکان برق قم را تشکیل میدهند ،انتظار داریم الگوی
مصرف از جمله تنظیم درجه حرارت کولر ،عدم استفاده از وسایل پرمصرف مثل اتو،
جاروبرقی ،لباسشویی و ظرفشویی در ساعات اوج مصرف از  ۱۲ظهر تا  ۱۷عصر
را رعایت کنند .وی گفت :با توجه به اینکه سقف پیک مجاز بهصورت روزانه اعالم
میشود ،مکلف هستیم این سقف را برای رعایت وضعیت پایداری شبکه و عدم قطع
برق رعایت کنیم که این مساله را میتوانیم از طریق این اقدامات محقق کنیم.
وی خاطرنشان کرد :در چند روز گذشته این موضوع کامال محقق شده و قم جزو
استانهایی بود که مصرف برق مشترکانش از حد مجاز عبور نکرده است.
ارجمندزاده با بیان اینکه در حال حاضر خاموشیها به استانها سپرده شده
است ،افزود :اگر از حد مجاز عبور کنیم ،اختیار خاموشیها از استان خارج میشود
و بهصورت سراسری از مرکز برای قطع بار اقدام میکنند.
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 .وی 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 ارجمندزاده ،میانگین سقف پیک مجاز در هفته جاری  ۶۷۰مگاوات
بود که این میزان نسبت به این بازه زمانی مشابه سال گذشته بوده است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم :

هنوز از پیک چهارم کرونا گذر نکردهایم

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :آمار رعایت دستورالعملهای
بهداشتی در دستگاههای اجرایی  78درصد ،آموزشگاههای راهنمایی رانندگی 94
درصد ،جایگاههای سوخت 72درصد ،پایانههای مسافربری برونشهری 67درصد،
دفاتر ازدواج 82درصد ،آموزشگاههای فنی و حرفهای 93درصد ،سایر آرامستانهای
شهر  63درصد ،نانواییها  60درصد ،رستورانها و غذاخوریها  80درصد و حرم
مطهر بانوی کرامت 73درصد است.
سیامک محبی ظهر دیروز در ستاد مبارزه با کرونا استان قم که با حضور معاون وزیر
بهداشت ،استاندار و جمعی از مسئوالن استانی در سالن کرامت استانداری برگزار
شد ،با اشاره به اینکه این ستاد تا به امروز بیش از  ۹۰جلسه داشته است ،اظهار
کرد :هر هفته این ستاد با موضوعات مرتبط با کرونا از جمله رعایت دستورالعملها و
واکسیناسیونهابرگزارشدهاست.
وی با بیان اینکه روند بیماری در قم و کشور نزولی است ،اضافه کرد :همچنان
از مرحله پیک چهارم گذر نکردهایم اما در روزهای آینده روند نزولی بیماری کامل
میشود .معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه قم در حوزه
بیماران کرونایی رتبه بیست و یکم کشور را به خود اختصاص داد ه است ،عنوان کرد:
تعداد مراجعان به مراکز منتخب کرونا روند کاهشی داشته است اما هنوز نتوانسته به
وضعیتاسفندماهسالگذشتهبرسیم.
وی از کاهش تعداد فوتیها یاد کرد و گفت :اگر فرآیند درمانی و کارهای پیشگیرانه
نبود شاهد افزایش مرگ و میرها میبودیم .محبی با اشاره به افزایش ظرفیت
تستهای کرونا در قم عنوان کرد :موارد مثبت تست طی هفتههای اخیر کاهش
داشته و در سطح شهر قم وضعیت بیماری مطلوبتر شده است .وی از رهگیری
بیماران کرونایی بهعنوان یکی از دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی قم نام برد و
عنوان کرد :این اقدام که با مشارکت بخشهای مختلف درحال دنبال شدن است
میتواند در کنترل شیوع بیماری مؤثر باشد .محبی خاطرنشان کرد :بیش از ۴۸هزار
واکسن تا به امروز در استان قم مورد استفاده قرار گرفته و فعالیتهای فرهنگسازی با
مشارکتبخشهایمختلفودرراستایمقابلهباشایعهپراکنیهادرحالانجاماست.
وی یادآور شد :آمار رعایت دستورالعملهای بهداشتی در دستگاههای اجرایی ۷۸
درصد ،آموزشگاههای راهنمایی رانندگی  ۹۴درصد و مرکز شمارهگذاری  ۸۵درصد،
جایگاه سوخت  ۷۲درصد ،بهشت معصومه  ۷۱درصد ،مراکز معاینه فنی  ۹۰درصد،
پایانههای مسافربری برونشهری  ۶۷درصد ،دفاتر ازدواج  ۸۲درصد ،آموزشگاههای
فنی و حرفهای  ۹۳درصد ،سایر آرامستانهای شهر  ۶۳درصد نانواییها  ۶۰درصد،
داروخانهها ۷۵درصد ،مطبها ۷۰درصد ،بیمارستانها و مراکز جراحی ۸۵درصد و
مدارس امتحانی ۹۶درصد ،بانکها ۷۸درصد ،رستورانها و غذاخوریها ۸۰درصد
و حرم مطهر بانوی کرامت  ۷۳درصد است.
رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حملونقل جادهای قم :

اجرای پروژه خطکشی راههای استان قم

رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حملونقل جادهای قم گفت:
پروژه اجرای یک هزار کیلومتر خط ترافیکی در سطح راههای استان قم با اعتباری
بالغ بر ۷۵میلیارد ریال عملیاتی شد.
جعفر اویسی در این زمینه افزود :در راستای افزایش ضریب ایمنی و کاهش
حداکثری سوانح جادهای ،طرح گسترده خطکشی در سطح راههای استان قم
اجراییشد.
وی اضافه کرد :بیتردید اجرای خطوط و نقوش جادهای در هدایت و انتقال
پیامهای ترافیکی به رانندگان ،بهخصوص در شب و ایام بارش و همچنین شرایط
مهآلود جاده نقشی حیاتی دارد .وی ادامه داد :در  ۲سال گذشته شاهد اجرای
چند طرح بهسازی و روکش آسفالت در سطح راههای استان بودهایم که بهمنظور
ایمنسازی آنها نسبت به اجرای خطوط ترافیکی اقدام شده است.
اویسی در خصوص منابع اعتباری این طرح ،خاطرنشان کرد :تمامی هزینههای
مربوط به تهیه مصالح و اجرا از محل اعتبارات سازمان راهداری و حملونقل جادهای
تامین شده است .وی بیان کرد :در قالب این پروژه ضمن اجرای خطوط ترافیکی
جدید ،نسبت به احیای خطوط امحا شده نیز اقدام میگردد و امیدواریم در پایان
سال۱۴۰۰به اتمامبرسد.وی اولویتدر اجرای خطوط ترافیکی را مربوطبه آزادراهها،
بزرگراهها و دیگر راههای اصلی – شریانی دانست و خاطرنشان کرد :با توجه به حضور
اپراتورهای فنی باتجربه و همچنین دستگاه خطکشی بهروز شده اداره کل متبوع،
نسبت به اجرای خطوط ترافیکی در سطح راههای فرعی و روستایی استان ،بهطور
امانی اقدام میگردد .رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حملونقل
جادهای استان قم در ادامه ضمن تاکید بر رعایت حداکثری جوانب ایمنی توسط
کاربران جادهای ،یادآور شد :از عوامل اصلی در حفظ خاصیت انعکاسی و افزایش
ماندگاری خطوط ترافیکی ،عدم عبور وسایل نقلیه از روی خطوط بهخصوص طی
ساعات اولیه اجرای آن میباشد.

اقتصادی5

 شماره 5285ت وچهارم 
چهارشنبه -نوزدهم خردادماه  -1400سال بیس 

یک کارشناس بازار سرمایه اعالمکرد:

 ٨عامل تاثیرگذار بر بازگشت شاخص بورس به مدار رشد

یک کارشناس بازار سرمایه گفت  :این روزها هشت عامل تاثیرگذار در بهبود روند
معامالت بورس قابل اشاره است و به نظر میرسد مقدار ریسکی که اکنون در رابطه
با انتخابات در بازار سرمایه وجود دارد ،با برگزاری انتخابات از بین برود و شاهد رونق
در معامالت بازار سهام باشیم.
«پیمان حدادی» به علت رشد این روزهای شاخص بورس در بازار اشاره کرد و
افزود :افزایش حجم معامالت در بازار در کنار افزایش نسبی قیمتها و نیز کاهش
تعداد نمادهای حاضر در صف فروش در روزهای گذشته ،نویدبخش حرکت بازار به
سمت تعادل است و بعد از نزدیک به  ١٠ماه از روند نزولی شاخص بورس ،اکنون
معامالت در حال خارج شدن از مسیر اصالحی است.
وی با بیان اینکه ثبات نسبی قیمت ارز یکی از مهمترین عواملی بود که در
هفتههای گذشته روند تعادلی بازار سهام را رقم زد ،اظهار داشت :این روزها فعاالن
حاضر در بازار سرمایه کمتر از دالر در محدودههای قیمتی  ٢٠هزار تومان یا کمتر
از آن صحبت میکنند.
حدادی خاطرنشانکرد :در اردیبهشتماه گمانهزنیهای مربوط به کاهش نرخ
دالر به کمتر از  ٢٠هزار تومان به شدت موجب آسیب به بازار سهام شد ،بنابراین
ایجادثباتنسبیدرقیمتارزیکیازمهمترینعواملیبودکهباعثشدتاشاخص
بورس روند صعودی را در پیش بگیرد.
فاصله گرفتن فعاالن بازار سرمایه از اخبار مذاکرات وین
این کارشناس بازار سرمایه ادامهداد :در فروردین و اردیبهشتماه یکی از عوامل
موثر بر بازار سهام بحث مربوط به مذاکرات وین بود ،فاصله گرفتن فعاالن بازار
سرمایه از اخبار مذاکرات زمینه کمک به ثبات نسبی در معامالت را در روزهای
گذشتهفراهمکرد.

وی بیانداشت :هفتههای گذشته گمانهزنیهایی در زمینه بحث مذاکرات وین
مطرحمیشدکهآثارمثبتومنفیبهنتیجهرسیدنمذاکراتبربازارسرمایهابهامی
را در بازار به وجود آورده بود ،این در حالی است که اکنون دیگر این ابهامها کمتر در
تصمیماتفعاالنبازارسرمایهنقشدارد.
کاهش ریسک معامالت بورس با مشخص شدن کاندیداهای ریاست
جمهوری
حدادی افزود :با نزدیک شدن به روز انتخابات ریاستجمهوری و مشخص شدن
کاندیداهای نهایی تا حدود زیادی بازار سرمایه توانسته است ریسک انتخابات را
مدیریت کند و از این طریق شاهد کاهش ریسک موجود در بازار هستیم.
وی اضافهکرد :اکثر کاندیداها در خصوص بازار سرمایه و حمایت از این بازار
وعدههایی دادند که در صورت واقعی بودن وعدهها ،بهطور حتم میتواند برای روند
بازارسرمایهمثبتباشد.
نقشپررنگتزریقنقدینگیبهصندوقتثبیتبازارسرمایهبرمعامالت
بورس
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر آنکه دیگر عاملی که در مثبت شدن روند
بازار تاثیرگذار بود و به رشد شاخص کل و سهام بزرگ بازار کمک کرد بحث تزریق
 ٢٠٠میلیون دالری بود که واریز بخشی از آن انجام شده است ،گفت :این مبلغ قرار
است در چند مرحله واریز شود که براساس صحبتهای انجام شده توسط رییس
سازمان بورس و اوراق بهادار ،در روزهای آینده شاهد واریزی باقیمانده آن در بازار
خواهیمبود.
حدادی اظهار داشت :ممکن است از نظر ریالی این واریزی حدود چهار هزار
میلیارد تومان باشد و عدد چندان قابل توجهی در برابر معامالتی که در بازار انجام

می شود محسوب نشود ،اما این اقدام نشان می دهد که سران قوا تصمیم دارند
تا حداقل از طریق واریز نقدینگی و دیگر راه های ممکن بار دیگر از بازار سرمایه
حمایتکنند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد :این اقدام بیش از آنکه بخواهد از لحاظ
ریالی به بازار سرمایه کمک کند ،موجب تزریق عوامل مثبت روانی در بازار شد که
زمینه بازگشت اعتماد دوباره به بازار را برای ورود نقدینگیها فراهم کرد.
ثبات معامالت در بازارهای جهانی
وی با اشاره به اینکه روند معامالت در بازارهای جهانی و ثبات ایجاد شده در این
بازار از دیگر عواملی بود که در هفتههای گذشته به رشد قیمتهای سهام شاخص
ساز در بازار کمک کرد ،گفت :پس از رشدهایی که در نیمه دوم سال  ٩٩در بازار
جهانی رخ داد بسیاری از تحلیلگران به دنبال اصالح در قیمتهای بازار جهانی
بودند که این موضوع گمانه زنی هایی را برای تغییر روند بازار ایجاد کرد ،در حالی که
از یک ماه گذشه زمینه ثبات نسبی در معامالت بازارهای جهانی فراهم شده است.
حدادی اظهار داشت :این ثبات نسبی در قیمتهای جهان و نرخ ارز باعث شد تا
گزارشهایتولیدوفروششرکتهایبورسیوفرابورسیدراردیبهشتماهمطلوب
باشد و روند بازار هم از نظر بنیادی به دنبال خرید سهام پیش برود.
ثبات و کاهش در نرخ بهره بانکی
به گفته وی ،ثبات و کاهش در نرخ بهره بانکی از دیگر عواملی بود که می تواند در
میانمدت به بهبود روند بازار سرمایه کمک کند.
افزایش ورود نقدینگی به بازار سهام
حدادی ،به افزایش ورود نقدینگی به بازار سهام در هفتههای گذشته اشاره کرد و
افزود :ثبات و رکود معامالت در بازارهای موازی اعم از مسکن ،طال ،سکه و خودرو
زمینه ورود نقدینگی به بازار سهام را فراهم کرد ،اکنون این بازارها نسبت به بازار
سرمایه گرانتر هستند و بازار سرمایه از نظر ارزش ذاتی در شرایط بهتری نسبت
به دیگر بازارها قرار دارد.
ریزش رمز ارزها
این کارشناس بازار سرمایه همچنین ریزش رمز ارزها را به عنوان دیگر عامل
تاثیرگذار بر بهبود معامالت بورس دانست و گفت :بازار رمز ارزها به عنوان رقبای
اصلی بازار سهام تلقی میشود ،با توجه به نوسانات منفی و عجیبی که در این بازار
رخ داده به نظر می رسد نقدینگی که در ماه های گذشته در رمز ارزها حرکت کرده
بود در حال خروج از این بازار و بازگشت به بازار سهام باشد.
پیشروی صفهای فروش سهام کوچک به سمت تعادل
وی تاکید کرد :همچنان در بازار سهام بعد از چند ماه نمادهای کوچک بازار که
بیش از  ۲۵۰نماد هستند درگیر صف های فروش و روز به روز در حال نزدیک شدن
به تعادل هستند .حدادی بیانداشت :اکنون دیگر بازار سهام مانند چند وقت
گذشتهشاهدفروشندهایخاصنیستاماخریدارانبهدنبالخریددرقیمتهای
منفیهستند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد :افزایش حجم معامالت در کنار کاهش
تعداد صفهای فروش و افزایش صفهای خرید در روزهای گذشته ،از جمله
عواملی هستند که نشان می دهد بازار در حال حرکت به سمت تعادل است.
رفع کامل ریسکهای موجود در بازار بعد از انتخابات
وی به چرخش نقدینگی در میان صنایع بزرگ بازار اشاره کرد و گفت :این موضوع
یکی از اتفاقات مثبت و خوب بازار در هفتههای گذشته است که به نظر میرسد
مقدار ریسکی که اکنون در رابطه با انتخابات در بازار سرمایه وجود دارد پس از
برگزاریانتخاباتومشخصشدنشخصرییسجمهوریازبینبرودوشاهدرونق
در معامالت بازار سهام باشیم.

نهاوندیان بسته حمایت کرونایی ۱۴۰۰را تشریح کرد؛

معاون اقتصادی رییس جمهوری با اشاره به ارایه  ۷۷هزار
میلیارد تومان تسهیالت به خانوارها و مشاغل در مقابل کرونا،
گفت:مهلتثبتناموپرداختتسهیالتبهمتقاضیانمشاغل
و کسب و کارهای آسیبدیده از کرونا تا پایان شهریورماه تمدید
شد.
«محمدنهاوندیان»درنشستخبریدربارهآخرینتصمیمات
کارگروه اقتصادی برای حمایت از بنگاههای آسیب دیده از
کرونا،اظهارداشت:کارگروهاقتصادیبستهجامعحمایتهای
اقتصادی مالی ،بانکی و بیمهای در رابطه با مقررات در سال
 ۱۴۰۰را طراحی کرده است.
وی اضافه کرد :با وجود همه محدودیتهایی که در سال ۹۹
داشتیمبهسببتبعاتاقتصادیهمهگیریکرونابرایحمایت
از کسب و کارهای آسیبدیده ،تصمیماتی اتخاذ شد.
نهاوندیان افزود :سال گذشته در مجموع  ۷۷هزار میلیارد
تومان به صورت مستقیم و به صورت تسهیالت به خانوارها و
کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا پرداخت شد.
معاون اقتصادی رییس جمهوری با بیان اینکه در یک سال
گذشته ،عملکرد تصمیمات حمایتی کرونا در حوزههای
مختلف ،متفاوت بود ،افزود :براساس ارزیابی که در دو ماه

ارایه۷۷هزارمیلیاردتومانتسهیالتکرونا

گذشته از میزان تحقق برنامههای اجرایی داشتیم ،کارگروه
اقتصادی کرونا یک بسته جامع حمایتهای اقتصادی کرونا را
برای ۱۴۰۰تصویب کرد.
وی اضافه کرد :حمایتهای اقتصادی ما در حوزههای مالی،
بانکی و بیمهای و در رابطه با مقررات است و این تصمیمات به
صورت مفصل در سایت کارگروه اقتصادی  coronomy.irدر
دسترس عموم ،است.
نهاوندیان درباره بدهی مالیاتی کسب و کارها گفت :کسب
و کارهای آسیب دیده از کرونا تا پایان شهریوماه فرصت دارند
بدهی مالیاتی خود را بدون محاسبه جریمه دیرکرد پرداخت
کنند و و همه عملیات اجرایی مالیاتی تا پایان دوره مذکور
متوقفمیشودتابنگاههامتضررنشوند.
وی افزود :سازمان امور مالیاتی اجازه دارد جرایم مالیاتی ۱۴
رسته بنگاههای اقتصادی متضرر از همه گیری کرونا را مورد
بخشیدگیقراردهد.
معاون اقتصادی رییس جمهوری درخصوص حمایتهای
بانکی از کسبوکارهای آسیب دیده از کرونا گفت :یک مشکل
این بود که برخی کسب و کارها درآمدی نداشتند و تسهیالت
دریافت کردند و هم اکنون موعد اقساط رسیده است بنابراین

کارگروه اقتصادی کرونا امهال چهارماهه برای بازپرداخت
اقساط در نظر گرفت.
وی افزود :بازپرداخت چهار قسط نخست تسهیالت
بنگاههای اقتصادی در سال  ۱۴۰۰به پایان دوره انتقال یافت
تا چهار قسط پس از آخرین قسط پرداخت شود.
نهاوندیان گفت :برخی از کسب و کارهای آسیب دیده از
کرونا که در این دوران درآمدی نداشتند و چکهای آنها وصول
نشده تا پایان تیرماه مهلت دارند چکهای برگشتی را وصول
کنندودراینمدتمحدودیتهایخدماتبانکیبرایچکها
متوقفمیشود.
وی اظهارداشت :مهلت زمانی ثبت نام و پرداخت تسهیالت
کرونایی کسب و کارها تا پایان شهریور  ۱۴۰۰تمدید شد و
توصیه میکنم همه کسب وکارها در رستههای  ۱۴گانه به
بانکهامراجعهکنند.
معاون اقتصادی رییس جمهوری افزود :بانکها تا پایان آبان
ماه موظف هستند تسهیالت را بپردازند به خصوص در چهار
رسته گردشگری ،فرهنگ و هنر ،ورزش و جوانان،حمل و نقل
ریلی و هوایی مهلتها تمدید شده است.
وی ادامه داد :مهدکودکها ،تاالرها ،پارکهای آبی و

شهربازیها به فهرست کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا
اضافه شد و میتوانند از امهالها و تسهیلت کرونا بهرهمند
شوند.
نهاوندیانحمایتهایبیمهایگفت:درمشاغلآسیبدیده
از کرونا چنانچه کارفرمایان نتوانستند حق بیمه اردیبهشت و
خردادماه را پرداخت کنند دو ماه امهال در نظر گرفته شد.
به گفته وی براساس مصوبه ستاد ملی کرونا ،شرکتهای
ارائه دهنده خدمات آب ،برق و گاز اجازه ندارند خدمات خود
به کسب و کارهایی آسیب دیده از کرونا که موفق به پرداخت
قبوض نشدند را قطع کنند.
معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت :مجوز فعالیتها تا
پایان خردادماه تمدید شد و احکام فعالیت اتحادیهها و اتاقها
نیزتاپایانشهریورماهتمدیدشد.
وی در پاسخ به سوال ایرنا درباره پرداخت بیمه بیکاری به
بیکاران همهگیری کرونا ،گفت :سال گذشته در ستاد ملی
کرونا دو هزار میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری در نظر گرفته
بودیم که پرداخت شد و وزارت تعاون در سال جدید نیز طرح
جدیدی را برای پرداخت بیمه بیکاری را ارائه کرده است که به
محضتصویباعالممیشود.

مدیرکل دفتر بهرهوری حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی :

فعاالن حملونقل چقدر وام کرونایی دریافت کردند؟

مدیرکل دفتر بهرهوری حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی از پرداخت  ۴/۳هزار
میلیارد تومان وام کرونایی به فعاالن حملونقل خبر داد.

محسن صادقی،گفت :تا اواسط خرداد  ۱۴۰۰با پرداخت حدود  ۷۲درصد از
تسهیالت حمایتی دولت به شرکتها و رانندگان حملونقل برون شهری آسیب
دیده از کرونا ،میزان تسهیالت پرداختی به فعاالن این بخش به ۳۴۰۰میلیارد تومان
رسید.
مدیرکل دفتر بهرهوری حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی افزود :تا اواسط خرداد
 ،۱۴۰۰از مجموع حدود  ۴۷۵۰میلیارد تومان تسهیالت درخواستی در بخش
حمل و نقل برون شهری ۳۴۰۰ ،میلیارد تومان معادل  ۷۲درصد از کل تسهیالت
درخواستی به متقاضیان در بخش حمل و نقل جادهای و هوایی ،ریلی و دریایی
پرداخت شده است.
وی اضافه کرد :دولت در دو بخش به حمل و نقل عمومی برون شهری تسهیالت
پرداخت کرده است .بخش اول به طور ویژه حوزه حمل و نقل هوایی و ریلی هستند
که آسیب بسیار شدیدی از شیوع کرونا دیدند و بخش دیگر حملونقل عمومی
برونشهری نظیر رانندگان مسافربری جادهای و شرکتها هستند که با آسیبهای
قابلتوجهیروبروشدند.
صادقی افزود :در مجموع حدود ۲۰۳هزار پرونده از سوی شرکتهای حملونقلی
و رانندگان برای دریافت این وام تشکیل شده که از این رقم ،حدود  ۱۵۵هزار پرونده
و معادل  ۷۶درصد از کل پروندهها به مرحله پرداخت رسید و مابقی پروندهها نیز در
فرایند پرداخت قرار دارند.

مدیرکل دفتر بهرهوری حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در مورد آخرین وضعیت
تسهیالت ویژه شرکتهای بزرگ حملونقل هوایی و ریلی افزود :تاکنون در بخش
هوایی ،از مجموع  ۲۹پرونده که درخواست بیش از ۲۵۵۳میلیارد تومان تسهیالت
داشتهاند ،پرونده  ۱۵شرکت به ارزش حدود  ۲۲۰۰میلیارد تومان پرداخت شده
است که نشان از پرداخت  ۸۶درصدی کل تسهیالت درخواستی این بخش دارد.
وی ادامه داد :در حوزه ریلی نیز از مجموع  ۵۸پرونده متقاضیان با ارزش تقریبی
 ۸۹۰میلیارد تومان ،تسهیالت  ۲۳شرکت پرداخت شده که ارزش تسهیالت
پرداختی به آنها نیز حدود ۲۳۰میلیارد تومان و حاکی از پرداخت تنها ۲۶درصد از
کل تسهیالت درخواستی این بخش است.
صادقی در پایان با تاکید بر ضرورت و فوریت رسیدگی به شرکتهای حوزه حمل و
نقل به سبب آسیبهای جدی وارد بر آن به دلیل شیوع ویروس کرونا و بویژه بخش
حمل و نقل ریلی کشور که در دریافت تسهیالت کرونا ،با موانع و مشکالت متعددی
مواجههستند،ضمندرخواستهمکاریبیشتروهمراهیبرخیبانکهایعامل
جهت تسریع و تسهیل در پرداخت این وام حمایتی ،گفت :به دنبال آن هستیم که
در درجه نخست شرایط دریافت این وام حمایتی از بانکها را برای شرکتهایی که
هنوز موفق به اخذ آن نشده اند ،تسهیل کنیم و در درجه دوم و در صورت فقدان توان
این شرکتها در تامین شرایط دریافت این تسهیالت ،رقم تخصیصی جهت حمایت
از دیگر شرکتهای آسیب دیده این حوزه ،آزادسازی شود.

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  140060330002000915مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001809مربوط به ابوالفضل
بدرخانی فرزند محمود درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  142/50مترمربع پالک
شماره  1فرعی از  2282اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره
 189571مورخ  97/12/12دفترخانه  12قم (م الف )9904
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 رسالت)
تاریخ انتشار نوبت اول1400/03/19:
تاریخانتشارنوبتدوم1400/04/04:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

رییس شورای تامین دام کشور مطرح کرد:

کشتار زودهنگام دام به علت کمبود
نقدینگیوعلوفه

رییسشورایتامیندامکشورباتاکیدبراینکهصنعتدامپروریکشورنیازمندنقدینگی
است،گفت:اکنونتولیدکنندگانباکمبودجدینقدینگیوعلوفهدامیروبروهستندکه
همین امر باعث شده تا دامها ،زودهنگام روانه کشتارگاه شوند.
«منصور پوریان» افزود :اکنون طبق آمار جمعیت دام سبک کشور حدود  ۷۰میلیون
راس است که وضعیت خوبی را نشان می دهد ،اما تولیدکنندگان ما برای تامین علوفه و
نگهداری دام شرایط سختی را دارند.
رییس شورای تامین دام کشور اظهارداشت :هزینه تمام شده تولید از جمله علوفه
دامی باالست ،از سوی دیگر بازار داخلی به دالیل مختلف از جمله شرایط اقتصادی و
تورم پاسخگوی مشکالت دامداران نیست و آنچه دامدار تولید و عرضه می کند ،تفاوت
قیمتی زیادی وجود دارد.
وی تصریح کرد :مسائل خشکسالی و کمبود علوفه فشار حداکثری روی دامداران
دارد بنابراین تولیدکننده تالش می کند برای رفعع این معضل دام خود را زودهنگام روانه
کشتارگاههاکند.
رییس شورای تامین دام گفت :اکنون بره شیری یا بره تازه از شیرگرفته شده روانه
کشتارگاه می شود درحالی که بره باید پس از گرفتن از شیر ،وارد فرایند پرواربندی شود تا
به وزن ۳۶کیلوگرم یعنی گوشت برسد.
وی با بیان اینکه اکنون دام شیری پایه کشور روانه کشتارگاه ها میشود ،افزود :ادامه
این روند نگران کننده است زیرا ممکن است در ماه های آتی با کمبود تولید روبرو شویم.
پوریان کاهش مصرف بازار داخلی و پایین بودن قدرت خرید مردم را از دیگر عوامل
برشمرد و افزود :با توجه به جمعیت دام سبک کشور در زمستان ،پاییز و بهار ،در شرایط
کرونایی ۵۰ ،درصد واحدهای پرمصرف گوشت قرمز تعطیل بودند که همین نیز در
کاهش مصرف تاثیر داشته است.
رییس شورای تامین دام کشور اضافه کرد :نیاز ساالنه کشور به گوشت قرمز یک میلیون
تن است که سال گذشته بیش از  ۸۰۰هزارتن تولید شد که با توجه به کاهش مصرف
واحدهای پرمصرف و حتی خانگی بازار گوشت ،نامتعادل بود.
وی از دیگر مشکالت عمده تولیدکنندگان گوشت قرمز ،کمبود نقدینگی ،ممنوعیت
صادرات و محدود کردن تولیدکنندگان به بازار داخلی دانست و افزود :ما فقط تولید کننده
را محدود به بازار داخلی کردیم و در حالی امتیاز صادرات را از تولیدکننده گرفته ایم که
بخش عمده مشکالت می تواند از بازار صادراتی مرتفع شود.
رییس شورای تامین دام با بیان اینکه یکی از راهکارها حمایت از تولیدکننده داخلی
است ،گفت :با توجه به خشکسالی شدید امسال ،تنها راهکارتزریق نقدینگی به صورت
مستقیم به دامداری های گوشتی و شیری ،آزادسازی صادرات دام زنده یا گوشت قرمز و
ارایه تسهیالت کم بهره است تا بازار دام زنده و گوشت قرمز از رکود خارج شود و تولید به
حیات خود ادامه بدهد.
وی ادامه داد :کل سیاست های تولید گوشت کشور را به واردات نهاده ها و تخصیص
ارز وصل کرده ایم به طوری که تمامی سیاست های دو تا سه سال اخیر نتوانستند به
تولیدکمککنند.
پوریان خواست کرد برای صنعت دامداری و دامپروری کشور تدبیری اندیشیده شود و
تولیدکنندگان با خرید حمایتی گوشت ،تزریق نقدینگی و رفع ممنوعیت صادرات مورد
حمایتجدیقرارگیرند.
وزیرنفت:

 ۳۵میلیارد دالر یارانه گاز به مردم داده میشود

وزیر نفت گفت :سالیانه رقمی معادل  ۳۵میلیارد دالر به مردم به صورت یارانه گاز داده
میشود.
«بیژن زنگنه» روزسه شنبه درصحن علنی مجلس شورای اسالمی در پاسخ به پرسش
«علیرضا ورناصری قندعلی» نماینده مسجدسلیمان و اللی و هفتگل و اندیکا درباره
جمعآوری گازهای مشعل و «جالل محمودزاده» نماینده مهاباد درباره گازرسانی و کمبود
گاز مایع افزود :گازهای مشعل یا همان گازهایی که به مشعل میرود موضوعی است که
بیش از  ۶۰سال مطرح بوده و اجرای آن پیچیده ،دشوار و پرهزین ه است.
وی بیانداشت :مجلس شورای اسالمی نیز به این مساله توجه داشته و آخرین بار در
ماده ۴۸قانون برنامه ششم توسعه ،دولت را موظف کرد تا گازهای مشعل به قیمت عادالنه
واگذار شود .وزیر نفت اظهار داشت :ما در اجرای این قانون یک مزایده برگزار کردیم و
قیمت هر مترمکعب گاز برای پایه مزایده را نیم سنت تا  ۲سنت تعیین کردیم که تقریبا
رایگان بود ،اما تعداد مراجعهکنندگان اندک بود.
وی ادامهداد :بر این اساس قراردادهایی به مقدار نیم میلیون مترمکعب برای ایستگاه
جمعآوری گازهای مشعل میدان پارسی و مارون  ۳امضا و راهاندازی شد و تاسیسات
جمعآوری چند مورد دیگر نیز به ظرفیت یک میلیون و  ۷۰۰هزار مترمکعب انجام شد،
اما مقادیر بسیار کم بود.
این مقام مسوول اضافهکرد :برای جمعآوری گازهای مشعل باید واحدهایی به نام
ان.جی.ال یا پاالیشگاه گازی ساخته شود ،در این واحدها گازهای جمع آوری شده از
چاههایمختلف،شیرینسازیوتفکیکوهرکدامبرایهدفیمصرفمیشوند،امااین
موضوع به سرمایهگذاری زیادی نیاز دارد.
وی درباره ساخت پاالیشگاه گازی با بیان اینکه این بخش نیازمند سرمایهگذاری
سنگین است ،تاکید کرد :این مهم پیشتر فقط به صورت دولتی انجام میشد ،اما در این
دولت به بخش خصوصی مجوز داده شد تا برای سرمایهگذاری حضور یابد.
وزیر نفت با بیان اینکه اقدامات بسیاری در خوزستان و فالت مرکزی در زمینه گاز انجام
شده است ،اظهار داشت :تا آخر سال  ۱۴۰۱به بیش از  ۹۰درصد جمعآوری گاز دست
خواهیم یافت .وی افزود :البته در مسجد سلیمان گازهای به دست آمده منتقل نمی شود
تا فرصت استفاده و بهره مندی از این منطقه سلب نشود.
زنگنهبااشارهبهپاالیشگاهبیدبلندخلیجفارس،تصریحکرد:سهمیلیاردسرمایهگذاری
در این پاالیشگاه انجام شده که  ۳.۴میلیون متر مکعب خوارک برای تولید کاالهای
پتروشیمی جمع آوری می کند .وی ادامهداد :در شرق کارون تولید گازها به دو پاالیشگاه
بیدبلند و مارون منتقل می شود که ۱۷.۵میلیون متر مکعب تولید آن است.
مدیرکلمسکنروستاییبنیادمسکنخبرداد:

افزایش وام مسکن روستایی به۱۰۰
میلیونتومان

مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن از افزایش وام مسکن روستایی به  ۱۰۰میلیون
تومان خبر داد.
حمیدرضا سهرابی در مصاحبه با رسانه ملی گفت :تسهیالت وام مسکن روستایی به
 ۱۰۰میلیون تومان افزایش پیدا کرده و دوره بازپرداخت آن  ۲۰ساله خواهد بود.
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن افزود :این تسهیالت به صورت یارانهای و با نرخ
 ۵درصد است و افراد ساکن در داخل بافت روستا میتوانند براساس ضوابط طرح هادی و
پروانه ساختی که از مراکز صدور پروانه دریافت میکنند به بنیاد مسکن مراجعه کرده و پس
ازتشکیلپروندهبراساسدستورالعملهاتسهیالترادریافتکنند.
وی با بیان اینکه پیش از این ،سقف این تسهیالت ۵۰میلیون تومان بود ،ابراز امیدواری
کردتاظرفبیستروزآیندهامکانپرداختتسهیالتجدیددرشعببانکهایاستانها
فراهم شود .هفته گذشته مصوبه هیئت وزیران در خصوص تسهیالت مسکن روستایی از
سوی معاون اول رئیسجمهور به وزارت راه و شهرسازی ،سازمان برنامه و بودجه ،بانک
مرکزی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی ابالغ شد .بر اساس این مصوبه بانک مرکزی مکلف
است نسبت به تعیین بانکهای عامل و سهمیه هر کدام برای بهسازی و نوسازی ۲۰۰
هزار واحد مسکونی روستایی ،حاشیه شهرها و شهرهای زیر ۲۵هزار نفر اقدام کند.
سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف خواهد شد مابهالتفاوت این نرخ سود را با نرخ سود
تسهیالت مصوب شورای پول و اعتبار که در حال حاضر  ۱۸درصد است ،از محل بودجه
سنواتی به بانک مرکزی بازپرداخت کند .بنیاد مسکن نیز مکلف به همکاری با بانک
مرکزی در زمینه تعیین سهمیه هر استان مبنی بر تعداد واحدهای مسکونی مشمول
دریافت این تسهیالت در آن استان ،شده است.
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شانس کم ایران برای صعود به عنوان تیم دوم؛

توصیهیککوهنوردبینالمللیایران:

کوهدوبرادرانبرایکوهنوردی
مناسبنیست

هشدار به ایران؛ مساوی با عراق را فراموش کن!

مسئول اداره فرهنگی فدراسیون کوهنوردی با بیان اینکه کوه دو برادران قم در هیچ
تعریفی نمیگنجد ،تاکید کرد :به هیچ عنوان نباید به این ارتفاع رفت؛ زیرا خطرات
بسیاری مردم را در این منطقه تهدید میکند چون این کوه بافت اسفنجی دارد که
ً
سالها زیر آب بوده و اصال محیط مناسبی برای کوهنوردی نیست.
حجتاالسالمعلیشریفیاندرگفتوگوییبابیاناینکهبایداصولکوهنوردیوفرق
کوه و صخره را بدانیم ،عنوان کرد :در قم کوهی به نام دو برادران وجود دارد که به دلیل
شکل فیزیکی که دارد به این اسم مشهور شده است ،ولی با تلفاتی که همیشه میدهد
باید گفت که این کوه ،در واقع آلت قتاله است.
وی با اشاره به اینکه صعود به برف انبار نیز به مبتدیان توصیه نمیشود ،اظهار کرد:
برف انبار بام استان قم است که برای افراد مبتدی توصیه نمیشود ولی دامنههای قله
محیط مناسبی دارد؛ زیرا از نظر محیطی فضایی بسیار متفاوت با قم دارد.
مسئول اداره فرهنگی فدراسیون کوهنوردی با تأکید بر اینکه کوهنوردی اصول و
شرایط خود را دارد ،بیان کرد :بدون رعایت این اصول نمی توانیم کوهنوردی موفق
ً
باشیم؛مثاللباسکوهنوردیبایدشکلیمخالففضایمحیطباشد؛یعنیاگرفضای
کوهخاکستریاستبایدلباسیبپوشیدکهدراینفضارخنماییداشتهباشدبههمین
دلیل است که رنگهای زرد قرمز و نارنجی پوشیده میشود که هم یکدیگر را در کوه پیدا
کنیم و هم اگر مشکلی پیش آمد راحتتر شناسایی شویم.
حجتاالسالم شریفیان ادامه داد :صعود به کوه با یک کفش معمولی و امکانات ساده
کوهپیمایی کار سختی نیست به شرطی که با باشگاه قانونی به کوه برویم نه گروههای
غیرقانونی و برخی که تخصص و تعهد ندارند .اگر به دنبال امنیت کوهنوردی هستیم
باید با مربی حرفهای این مسیر را دنبال کیم.
وی بابیان اینکه تنها به کوه رفتن اشتباه محض است ،اظهار کرد :فرض کنید مچ پای
ما در کوه پیچ بخورد ،چه کسی میخواهد درجایی که موبایل شما هم آنتن نمیدهد
به داد شما برسد؟ مسائلی چون ترس از ارتفاع با ممارست و مشاوره حل میشود ولی
ً
قطعا اگر به دنبال حضور در کوه هستید به هزار و یک دلیل از حضور تنهایی در کوه
اجتنابکنید.
رئیس هیات تنیس رویمیز استان قم :

بانوی قمی مربی تیم ملی تنیس
رویمیز شد

رئیس هیات تنیس رویمیز استان قم از انتصاب مربی پینگپنگ بانوان قم به عنوان
مربی تیم ملی طرح هوپس کشورمان توسط فدراسیون این رشته خبر داد.
براساس این گزارش  ،از حدود  6سال قبل طرح بینالمللی هوپس با هدف پرورش
نخبهها و استعدادهای این رشته از ردههای سنی پایه توسط فدراسیون تنیس رویمیز
در کشورمان اجرا میشود ،طرحی که در واقع یکی از راهبردهای فدراسیون جهانی این
رشته برای استعدادیابی در پینگپنگ به شمار میرود.
قم یکی از نخستین استانهایی است که این طرح را اجرا کرده و حتی برخی
نخبههای قمی این رشته در قالب تیم ملی حضور در رقابتهای آسیایی میانه را تجربه
کردند،طرحیبینالمللیکهاکثرکشورهایدنیاآنرااجراکردهاندویکشیوهمطلوب
برای پرورش بازیکنان مستعد این رشته ورزشی المپیکی است.
در این طرح آموزش از سنین پایه صورت میگیرد و در کشورهای مختلف شرایط
مفیدی را در باال بردن سطح فنی و کیفی پینگپنگ بازان نخبه ایجاد کرده ،حاال یک
بانویموفقتنیسرویمیزقمکهدربخشمربیگریبانواناینرشتهفعالیتمیکندبه
عنوان مربی تیم ملی هوپس انتخاب شده است.
رئیسهیاتتنیسرویمیزاستانقمدرگفتوگوباخبرنگارفارسبابیاناینکههدف
از طرح هوپس آیندهنگری و پشتوانهسازی برای این رشته است ،اظهار کرد :بر اساس
اعالم فدراسیون پینگپنگ خانم فاطمه محقق مربی ارزنده قم در این رشته به عنوان
مربی تیم ملی هوپس منصوب شد.
محمد عموئیان در پایان خاطرنشان کرد :از زمانی که این طرح در کشور اجرا
میشود ،استعدادها و نخبههای زیادی از تنیس رویمیز قم برای حضور در تیم منتخب
طرح هوپس در هر دو بخش دختران و پسران برگزیده شدهاند و اکنون یک مربی بسیار
خوب از بخش بانوان هیات قم مربی تیم ملی هوپس است.
رئیس هیات گلف استان قم:

بانوان گلف باز قم جایگاه ممتازی در
کشوردارند

رئیس هیات استان قم ،با بیان اینکه بانوان گلف باز قم در کشور جایگاه ممتازی دارند
گفت :گلف استان در بخش بانوان جایگاه خود را در سطح کشور پیدا کرده است و در
این رشته ورزشی جزو سه استان برتر قرار دارد.
رضا دالوری با اشاره به درخشش بانوان گلف باز این استان در مسابقات گلف آزاد
قهرمانی کشور در تهران افزود :این مسابقات که با حضور  ۵۰بانوی گلف باز از ۱۳
استان کشور در زمین گلف باشگاه انقالب تهران در خردادماه جاری برگزار شد ،قم
موفق به کسب مقام قهرمانی و نایب قهرمانی شد.
وی ادامه داد :مهسا یزدانی فرد و الهام محمدی گلف بازان اعزامی تیم هیات گلف
استان قم به مسابقات آزاد گلف کشوری موفق شدند در بخش هندیکپ  ۱۵تا  ، ۳۶به
ترتیب مقام قهرمانی و نایب قهرمانی این مسابقات را از آن خود کنند که این موضوع
نشان از سطح باالی گلف بانوان این استان دارد.
رئیس هیات گلف قم ،افزود :با اشاره به ظرفیتهای گلف استان گفت :این استان
عالوه بر گلف در رشتههای زیرمجموعه گلف از جایگاه خوب در سطح ملی برخوردار
است و حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
وی ،با تاکید بر اینکه ظرفیتهای رشته گلف به خوبی به خانوادهها معرفی نشده
است ،ادامه داد :معرفی خوب رشته گلف میتواند نقش مهمی در جذب عالقهمندان
به این رشته داشته باشد به همین دلیل برگزاری همایش های خانوادگی در استان با
محوریتورزشهایزیرمجموعهاینهیاتازجملهمینیگلفدردستورکارقرارگرفته
است.
دالوری گفت :با توجه به اینکه ورزش مینی گلف هیچگونه محدودیت سنی ندارد
و با هرگونه وضعیت پوششی میتوان آن را انجام داد ،احداث زمین های مینی گلف
در بوستان ها می تواند موجب همگانی کردن ورزش و ایجاد نشاط اجتماعی در بین
خانوادههاشود.
هم اکنون حدود  ۷۰ورزشکار بیمه شده در هیات گلف استان قم مشغول فعالیت
حرفهایهستند.

تیم ملی ایران در صورت مساوی با عراق ،شانس اندکی برای صعود به مرحله بعد
انتخابی جام جهانی خواهد داشت و در این صورت تقریبا باید به انتظار معجزه
بنشنید.
باپیروزیتیمملیایرانمقابلبحرین،شاگرداناسکوچیچیکیازحساسترین
بازیهای خود را پشت سر گذاشتند و به رده دوم گروه خود صعود کردند .با این
حال هنوز کار برای ایران تمام نشده است .یوزهای ایرانی برای صعود به مرحله بعد
دو دیدار دیگر خواهند داشت.
اگر ایران برنده این دو دیدار شود ،با  ۱۸امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله
بعد میشود .اگر ایران با عراق مساوی کند ،با  ۱۶امتیاز دوم میشود که در این
صورت شرایط تیمملی برای صعود به عنوان یکی از پنج تیم دوم برتر مسابقات
ارزیابی میشود .در صورت باخت مقابل عراق هم ،ایران شانسی ندارد.
*بررسی شانس ایران در صورت مساوی با عراق
غیر از  ۸تیم اول گروهها ،با احتساب قطعی شدن سرگروهی قطر و عدم حضور
این تیم در دور نهایی رقابت ها به دلیل میزبانی جام جهانی ۵ ،تیم از  ۸تیم برتر
دوم گروه های مختلف هم راهی مرحله بعدی رقابت ها می شود .از طرفی کنار
کشیدن کره شمالی از گروه خود ،معادالت را پیچیده کرد و باعث شد فیفا اعالم
کند که برای تعیین تیم دوم ،نتایج بهترین تیم های دوم با تیم آخر گروه محاسبه
نمیشود.

نگاهی به جدول فعلی تیمهای دوم ،حاکی از وضعیت نگران کننده تیم ملی
است.
با بررسی مسابقات آینده تیمهای دوم میتوان به این نتیجه رسید که شاگردان
اسکوچیچ در صورت مساوی با عراق شانس بسیار کمی برای صعود دارند و کار به
اما و اگر و معجزه گره خواهد خورد.
جدول تیمهای دوم:
 -۱لبنان  ۴بازی ۱۰ ،امتیاز
 -۲ازبکستان ۵بازی ۹،امتیاز تفاضل+۶
 -۳امارات  ۵بازی ۹ ،امتیاز تفاضل  +۵گل زده ۱۰
 -۴ایران  ۵بازی ۹ ،امتیاز تفاضل  ۵+گل زده ۹
 -۵عمان  ۵بازی ۹ ،امتیاز تفاضل +۳
 -۶چین  ۴بازی ۷ ،امتیاز تفاضل +۶
 -۷اردن  ۴بازی ۷ ،امتیاز تفاضل +۵
 -۸تاجیکستان ۵بازی ۴،امتیاز
در صورت تساوی با عراق و برد کامبوج ایران  ۱۰امتیازی (با تفاضل گل )+۵
می شود .به همین منظور به بازیهای آینده این تیمها نگاهی خواهیم داشت
و سرنوشت مسابقات را بررسی میکنیم(.بدون احتساب امتیاز تیمهای دوم در
مقابلتیمهایپنجمگروه)

بیژنذوالفقارنسب:

یکی از بهترین بازیهای تیم ملی را در طی چندسال اخیر دیدیم

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان گفت :در دیدار برابر بحرین شاهد یک بازی منطقی و مدبرانه بودیم و به نظرم یکی از
بهترین بازیهای این تیم را طی چند سال اخیر دیدیم.
بیژن ذوالفقارنسب اظهار داشت :یک بازی خوب همراه با حوصله را از بچههای ایران دیدیم؛ آنها در این بازی بسیار خونسرد و
بدون استرس بازی کردند .به این بازی باید نمره قبولی داد چرا که در طول بازی موفق شدیم با خونسری توپ و میدان را در اختیار
گرفته و اجازه ندهیم بحرین برای ما دردسر درست کند.
وی ادامه داد :البته بحرینیها در این بازی سعی داشتند به نوعی بازی تخریبی را در دستور کار خود قرار دهند اما درایت
بازیکنان ما و خونسردی که در اعضای تیم وجود داشت به نفع ما تمام شد و در نهایت موفق شدیم این دیدار حساس را به سود خود
خاتمه دهیم .مربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد :زمانی که گل دوم ایران به ثمر رسید حکم تیر خالص را داشت که کار
حریف را تمام کرد .ما در این بازی موفق شدیم مالکیت توپ را در اختیار بگیریم و به نظرم یکی از بهترین بازی های تیم ملی را طی
این چند سال شاهد بودیم .وی در مورد تعویضهای صورت گرفته در این بازی و نقشی که در روند رو به جلوی تیم ایران داشت،
گفت :بازیکنانی که به زمین آمدند در این امر موثر بودند ،همه با انگیزه بودند و در دقایقی که برای ایران بازی کردند از تمام توان
خود بهره بردند تا در نهایت تیم ایران برنده باشد.
کارشناس فوتبال کشورمان تصریح کرد :تیم ایران موقعیت های زیادی روی دروازه بحرین تدارک دید که می توانست تعداد
گلهای ما را افزایش دهد .همکاری هوشمندانه طارمی و آزمون در این دیدار فشار را از روی بازیکنان برداشت و در کل باید بگویم
همه بازیکنان شب خوبی را سپری کردند.
ذوالفقارنسب در مورد بازی ایران و عراق نیز تاکید کرد :بازیکنانی که ما در اختیار داریم با نفرات تیم عراق قابل قیاس نیستند و
تنها مشکل ما در این شرایط عدم برگزاری بازی های تدارکاتی است .البته با آن چیزی که ما در بازی دیشب از ملی پوشان دیدیم
این مساله هم مشکلی ایجاد نخواهد کرد و می توانیم صدرنشین این گروه بشویم اما کار اصلی از مرحله بعدی آغاز می شود که
تیم های بهتری در آن قرار دارند و باید از آن مرحله نیز به سالمت عبور کنیم.

صادقورمزیار:

هماهنگی طارمی و سردار مقاومت دفاعی بحرین را شکست

پیشکسوت فوتبال ایران با اشاره به بازی روان ملی پوشان در نیمه دوم ،گفت :هماهنگی و آمادگی مهاجمان تیم
ملیموجبشکستنمقاومتدفاعیتیمفوتبالبحرینشد.
تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲قطر با برتری سه بر صفر برابر تیم ملی
بحرین راه خود را برای صعود به دور بعد این مسابقات نسبت به گذشته هموارتر کرد .در این دیدار سردار آزمون ۲
گل و مهدی طارمی یک گل به ثمر رساندند .همچنین طارمی در این بازی  ۲پاس گل داد .این هماهنگی موجب
شد تا فوتبال ایران سه امتیاز شیرین از آوردگاه منامه کسب کند.
بعد از پایان این بازی «صادق ورمزیار» در گفتوگویی با تمجید از عملکرد ملیپوشان ،اظهار داشت :آنچه در نیمه
دوم دیدار ایران و بحرین شاهد آن بودیم یک نمایش واقعی از ستارگان فوتبال کشورمان بود ستارگانی که به خاطر
برخی از مسائل دور رفت این بازی ها دچار استرس صعود شده بودند و ما در نیمه نخست شاهد یک بازی سردرگم
بودیم اما بازیخوانی خوب سرمربی تیم ملی و تغییرات موجب رقم خوردن این نتیجه مهم و تاثیر گذار شد.
بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران افزود :تیم ملی ایران در تمام پست ها بازیکنان بسیار توانمندی را در اختیار
دارد و هماهنگی این بازی ها برای هر حریفی خطرساز است .نمونه از این هماهنگی بین مهدی طارمی و سردار
آزمون ایجاد شد و مقاومت  ۵۰دقیقهای تیم ملی بحرین را در هم شکست .اگر تیم ملی زودتر به گل می رسید یک
نتیجهتاریخیرقممیخورد.
وی در زمینه تعویضهای اسکوچیچ نیز گفت :در نیمه نخست یک ناهماهنگی و سردرگمی ایجاد شده بود که با
آمدن سامان قدوس عملکرد تیمی بهتر شد و ما توانستیم به گل نخست برسیم و در ادامه گلهای بیشتری را به
ثمر برسانیم .آمدن قدوس موجب شد تا وحید امیری و احسان حاجیصفی در پست های تخصصی خود به کار
گرفته شوند .در کل نیمه دوم این بازی همان انتظار بود که مردم از تیم ملی داشتند و بدون شک راه صعود به دور
بعد نسبت به گذشته هموارتر است.
گابریل کالدرون :

به صعود ایران خوشبینم؛ آنها برای حریفان خطرناک هستند

رئیس هیات بدنسازی و پرورشاندام استان قم خبرداد:

رقابتمجازیبرترینهای
پرورشاندام در قم

رئیس هیات بدنسازی و پرورشاندام استان قم از برنامهریزی این هیات برای برگزاری
رقابتهای پرورشاندام قهرمانی قم به شکل مجازی خبر داد.
سعید آمده اظهار کرد :با توجه به دغدغه و سواالت مکرر مربیان و ورزشکاران مبنی
بر قطعیت برگزاری مسابقات پرورشاندام در تابستان ،بعد از اعالم برگزاری مسابقات
کشوری توسط فدراسیون ،هیات در حال مذاکره با مراجع ذیصالح برای کسب مجوز
برگزاری مسابقات در مرداد ماه است ولی در شرایط کنونی نمیتوان برگزاری مسابقات
با روال همیشگی را با قطعیت اعالم کرد.
وی اضافه کرد :به هر حال هیات با تمام ظرفیت خود پیگیر کسب مجوز برگزاری
مسابقات پرورشاندام قهرمانی قم طبق سنوات قبل است ،در ضمن الزم است مربیان
و ورزشکاران پرورش اندام بدانند که هیات در بدترین حالت یعنی عدم صدور مجوز
برگزاری مسابقات ،طرح ویژه خود با نام «برترینهای پرورشاندام» استان قم را برای
بدنهای آماده در مرداد ماه با جوایز ویژه نقدی و به صورت کامال رایگان برگزار خواهد
کرد که البته قوانین و شرایط این طرح متعاقبا اعالم میشود.
آمده یادآور شد :در صورتی که مجوز برگزاری مسابقات طبق سنوات قبل از مراجع
ذیصالح کسب شود بخشنامه آن صادر و اطالعرسانی خواهد شد ،در غیر این
صورت فقط طرح برترینهای پرورشاندام در مرحله مقدماتی به شکل مجازی و در
مرحله نهایی به صورت حضوری به میزبانی خانه بدنسازی قم برگزار خواهد شد.
رئیس هیات بدنسازی و پرورشاندام استان قم در ادامه با اشاره به حضور ورزشکاران
قم در مسابقات فیتنس چلنج کشور ،افزود :نخستین دوره این رقابتها در هر دو بخش
آقایان و بانوان زیر نظر فدراسیون برگزار شد و به دلیل اینکه جنبه انتخابی تیم ملی را
داشت از اهمیت بسیار باالی برخوردار بود.
وی با اشاره به نتایج رکوردگیری فیتنس چلنج ،اضافه کرد :رکوردگیری آیتمهای
مسابقات فیتنس چلنج در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد و نفرات اعزامی استان قم
براساساینرکوردگیریمحمدحسنمحمدیوامیرنجاتنیادربخشمردانوفاطمه
رنجبر به همراه فرزانه شهبازی در قسمت بانوان بودند که در تهران به میدان رفتند.

گروه  :Aچین با برد مالدیو و تساوی با سوریه (صدرنشین)  ۱۱امتیاز میشود و
باالتر از ایران خواهد بود.
در حالت دوم و در صورت ناکامی چین مقابل سوریه ،چین ۱۰امتیازس خواهد
شد که احتماال به علت تفاضل گل بیشتر باالتر از ایران جای میگیرد.
گروه :Bاردن دو بازی سخت با کویت و استرالیا دارد و شانس صعودش کم است
چرا که کویت هم میزبان مسابقات است و به سختی در خانه به اردن امتیاز خواهد
داد.
گروه :Dسرنوشت این گروه مقداری پیچیده است .عربستان میزبان بازیهای
متمرکز است .تنها بازی تاثیرگذار ازبکستان هم با تیم میزبان است که برای
صدرنشینیمیجنگد.
حالت اول :اگر ازبکستان یمن و عربستان را ببرد تیم اول گروه می شود و
عربستان در صورت برد سنگاپور  ۱۱امتیازی میشود و باالتر از ایران قرار می
گیرد.
حالت دوم :اگر ازبکستان با عربستان مساوی کند  ۱۰امتیازی می شود با
تفاضل گل  + ۶که به ضرر ایران خواهد بود.
حالت سوم :اگر ازبکستان بازی را به عربستان واگذار کند ،در این صورت همه
چیز به نفع ایران است و ازبکستان به رتبه پایینتر سقوط میکند.
گروه  :Eعمان دو بازی با افغانستان و بنگالدش دارد که در صورت پیروزی
شاگردان برانکو ،عمان  ۱۲امتیازی می شود و تقریبا به مرحله بعد صعود خواهد
کرد.
گروه  :Fتیم دوم این گروه (تاجیکستان) امتیاز پایینی دارد و تقریبا صعودش
ناممکناست.
گروه  :Gاز دیگر گروههای پیچیده مسابقات همین گروه است .امارات تیم دوم
گروه است اما به علت میزبانی در بازیهای متمرکز ،احتماال دو بازی آینده خود را
پیروز و صدرنشین شود .با این حال به بررسی گروه میپردازیم.
حالت اول  -امارات در صورت شکست دادن اندونزی و ویتنام ،تیم اول می شود
و ویتنام در صورت شکست مالزی با  ۱۱امتیاز تیم دوم گروه می شود که ویتنام به
عنوان تیم دوم به مرحله بعد راه خواهد یافت و باالتر از ایران قرار می گیرد.
حالت دوم -امارات در صورت شکست دادن اندونزی و تساوی با ویتنام ۱۰
امتیازی می شود با تفاضل گل +۵که تقریبا برابر با ایران است اما گل زده اماراتیها
بیشتراست.
گروه  :Hمیزبان بازیهای این گروه کرهجنوبی است .اگر لبنان ترکمنستان را
شکست دهد و به کرهجنوبی ببازد ۱۳ ،امتیازی خواهد شد و تقریبا به عنوان تیم
دوم صعود میکند.
براساس محاسبات فوق ،لبنان ،عمان ،امارات (یا ویتنام) و چین چهار تیمی
هستند که وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند و احتماال در روز پایانی به عنوان
تیم دوم به مرحله بعد راه خواهند یافت .از این بین تاجیکستان و اردن به احتمال
زیاد حذف میشوند .در نتیجه همه چیز میان ایران و ازبکستان است.
اگر ازبکستان به عربستان ببازد ،ایران با تساوی مقابل عراق به مرحله بعد صعود
میکند.اگرازبکستانباعربستانمساویکندیابرندهشود،ایرانباتساویمقابل
عراق حذف خواهد شد.
برای اینکه کار به اما و اگر نکشد ،تیم ملی باید عراق را شکست دهد و شکست
در دور رفت مسابقات مقابل این تیم را جبران کند و بدون دردسر راهی مرحله بعد
انتخابیجامجهانیشود.

سرمربیاسبقتیمملیبحرینوباشگاهپرسپولیس،گفت:
به صعود ایران به دور نهایی مسابقات انتخابی جامجهانی

خوشبینهستم.
تیم ملی فوتبال ایران دوشنبه شب گذشته موفق شد با

سه گل بحرین را شکست داده و شانس صعود به دور بعد
مسابقات انتخابی جامجهانی ۲۰۲۲را افزایش دهد.
سردار آزمون دو بار و مهدی طارمی یک بار برای تیم
اسکوچیچ در این مسابقه گلزنی کردند .تیم ملی ایران با
برتری در این دیدار  ۱۲امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل
بهتر نسبت به بحرین به رده دوم گروه راه پیدا کرد.
گابریل کالدرون سرمربی پیشین پرسپولیس که سابقه
هدایت تیم ملی بحرین را بر عهده دارد ،در گفتوگو با
خبرنگار ایرنا ،به مسائل مختلف پاسخ داد که شرح آنرا در زیر
میخوانید:
دیدارتیمهایبحرینوایرانراچگونهارزیابیمیکنید؟
این یک مسابقه جدی برای ایران بود .هر دو تیم از گزینههای
صعودهستند.بازیبرابربودتازمانیکهایرانقدرتفیزیکیو
کیفیت فوتبال خود را نشان داد.

به نظر شما ،کدام تیم میتواند از این گروه باال برود؟
در حال حاضر عراق صاحب بهترین موقعیت است .آنها
صعود را در دست دارند .اما من در مورد تیم ایران خوشبین
هستم.
تیم ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
ً
ایران تیم واقعا خوبی است و بازیکنان با کیفیتی دارد .آنها
سختکوش هستند و توانایی دارند در بازیهایشان به حریف
فشار بیاورند .تیم ایران یک حریف خطرناک برای هر تیمی
است.
آیا به نظر شما تیم ایران می تواند در سطح فوتبال
جهانیرقابتکند؟
بله ،آنها میتوانند .من بازیکنان ایرانی را به دلیل کیفیت و
شخصیتشان دوست دارم .آنها همچنین حمایت شگفت
انگیز طرفداران خود را دارند.

نصرتاللهجعفریانمدیراجراییباشگاهشیمیدرشد؛

نخستینتغییرشیمیدرقمبرایفصلجدیدلیگبرتربسکتبال
نخستینانتصابرسمیدرباشگاهفرهنگیورزشیشیمیدرقمبهمنظورحضور
پرقدرت در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور انجام شد.
برپایه این گزارش  ،هنریک درغوکاسیان مدیرعامل و مالک باشگاه فرهنگی
ورزشی شیمیدر بعد از عدم راهیابی این تیم به فینال رقابتهای فصل قبل لیگ
برتر بسکتبال در پیامی خطاب به هواداران این تیم ،خبر از حضور یک تیم پرقدرت
در دوره جدید این مسابقات را داده بود ،وعدهای که از معرفی یک مدیر اجرایی
جدید و تغییر در پست سرپرستی تیم شیمیدر آغاز شد.
با حکم هنریک درغوکاسیان مالک و مدیرعامل باشگاه شیمیدر ،نصرتالله
جعفریان پیشکسوت بسکتبال ،داور و ناظر سابق بینالمللی و مدرس فدراسیون
جهانی بسکتبال به عنوان مدیر اجرایی این باشگاه و همچنین سرپرست جدید
تیم بسکتبال شیمیدر در فصل  ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱مسابقات لیگ برتر باشگاههای
کشورمنصوبشد.

این در شرایطی است که بسکتبال یکی از رشتههای المپیکی ورزشی ایران
در توکیو  2021محسوب میشود و به همین منظور در هفتههای اخیر تیم ملی
بزرگساالنکشورمانزیرنظرکادرفنیبهتمرینوبرنامههایآمادهسازیمیپردازد
تا با قدرت در بزرگترین رویداد ورزشی سال جاری جهان به میدان برود.
این رشته ورزشی فصل  ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰مسابقات باشگاههای برتر خود را با
رقابت  ۱۶تیم در دو گروه هشت تیمی و در نهایت با قهرمانی شهرداری گرگان،
نایبقهرمانی مهرام تهران و رتبه سومی شیمیدر قم به پایان رساند ،لیگی که
دوره جدید آن به احتمال فراوان همانند سالهای گذشته از فصل پائیز استارت
خواهد خورد .شیمیدر قم یکی از تیمهای مصمم به حضور پرقدرت در دوره جدید
رقابتهای لیگ برتر بسکتبال ایران است ،تیمی که از سال  ۱۳۹۸به نمایندگی
از قم در لیگ برتر حضور مییابد و بعد از لیگ نافرجام  ۱۳۹۸ – ۱۹۹در لیگ برتر
فصل  ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰رتبه سوم را برای ورزش قم به ارمغان آورد.

انتصاب جعفریان به عنوان مدیر اجرایی جدید باشگاه و سرپرست تیم بسکتبال
شیمیدر در حالی صورت گرفت که در فصل سپری شده پیکارهای لیگ برتر
مسوولیت سرپرستی تیم شیمیدر قم بر عهده هادی عامری بود و عاشور
گلمحمدی نیز مسوولیت مدیریت اجرایی شیمیدر را بر عهده داشت.
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سخنگوی دولت :

برخی برای اثبات خود چیزی جز تخریب دولت نیافتهاند

سخنگوی دولت با بیان اینکه ،برخی برای اثبات خود ،ظاهرا چیزی جز
نفیانگاری و تخریب دولت نیافتهاند ،گفت :برغم تالش عظیمی که دولت در
کنار مردم صورت داد به طور عجیبی این روزها خیلیها دچار فراموشی به شکل
حیرت آوری شدهاند.
 علی ربیعی روز سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه در آستانه یکی
از رویدادهای مهم سیاسی در کشورمان هستیم ،گفت :فضای رقابتهای
انتخاباتی با نزدیک شدن به روز مهم تصمیمگیری مردم برای انتخاب رئیس
جمهور آینده ،گرم شده است.
وی ادامه داد :فارغ از اینکه نتیجه آرا چه کسی خواهد بود ،صندوق و مشارکت،
میراث گرانبهایی است از زحمات ،تالشها ،زندانها ،تبعیدها و خونهایی
که خاک وطن را اللهگون کردند و جمهوریت را برای فرزندان ایران برجای
گذاشتند .همانطور که رهبر معظم انقالب تاکید کردند ،امام خمینی(ره) دو
کلمه «جمهوری» و «اسالمی» یعنی «حاکمیت اسالم» و «حاکمیت مردم»
را گرهگشای همه مشکالت میدانستند .به تعبیر صریح بنیانگذار جمهوری
دست ملت است.
اسالمی ،جمهوری یعنی مقدرات ملتِ ،
ربیعی گفت :ما همه در کنار یکدیگر باید تالش کنیم تا جمهوریت ،این ثمره
چند نسل از پیشینیانمان را ،ثمره دو انقالب معاصر ایران یعنی مشروطه و
انقالب اسالمی را همچون گوهری گرانبها پاس بداریم و امروز فارغ از هر فراز
و نشیب و گالیهها این میراث گرانبها را آنچنان باید قدر بداریم که هیچ تزلزلی بر
پیکره آن وارد نشود.
وی تصریح کرد :جمهوریت فقط در حالتی به مخاطره میافتد که جمهور و
مردم خودباوری خود را در تعیین سرنوشت جامعه از دست بدهند و عواقب آن
برای نسلهای بعدی جامعه باقی خواهد ماند .سخنگوی دولت ادامه داد :به
رغم همه دیدگاههای متفاوتی که مطرح میشود ،با یک درک عمومی باید بدانیم
مشارکت حداکثری ضرورت عبور موفق در جهان پرتالطم ظالمانه امروز و در
دوران پسا تحریم داخلی ،متضمن آینده همراه با پیشرفت و امید در ایران عزیز ما
خواهد بود .ربیعی تاکید کرد :امروز و فردای ما در گرو حضور در پای صندوقها با
مشارکتحداکثریاست.معتقدیمشرایطپیچیدهجهانی،احقاقحقوقایراناز
اقتصاد جهانی از یک سو و از سوی دیگر در پسا تحریم رفع آسیبهای احتمالی
و احیای زندگی در پساتحریم و کرونا نیازمند دولتی با سرمایه اجتماعی باال و
اعتماد روز افزون است و میتواند اعتماد بین جامعه دولت و مردم را افزایش دهد.
وی افزود :وقتی دولتی با مشارکت غیرحداکثری و دولتی روی کار بیاید که
پشتوانه مشارکت جامعه را نداشته باشد برای حل مسائل در هم تنیده داخلی و
خارجی با مشکل رو برو خواهد بود بنابراین برای امروز ایران و برای فردای ایران
مشارکت حداکثری امری حیاتی برای همه ما ایرانیان در این شرایط است.
سخنگوی دولت با اشاره به مباحث مطروحه این روزها درباره عملکرد دولت،
اظهار کرد :آنچه در این روزها در گفت و گوهای سیاسی به چشم میخورد و
به طور عجیبی آگاهانه و عامدانه توسط برخی دچار فراموشی شده است و آن
جنگ بزرگ اقتصادی و توام شدن آن با پاندمی کرونا است.
شما بر رنج مردم سوار شدهاید
ربیعی با طرح این سوال که چرا نمیگویند چرا از آن عدد به این عدد رسیدهایم،
تصریح کرد :چرا بی انصافها نمیگویند که کرونا حدود سه میلیون شغل را
تهدید کرده و نزدیک به دو میلیون شغل هم مثل همه دنیا ،آسیب دید .من درباره
نقش تحریم بر گسترش فقر و کاهش رفاه ،تحقیق کرده ام .شما بر رنج مردم
سوار شدهاید و در تشریح علت ،آدرس غلط میدهید و حتی بعضیها ،خود،
علتماجراهستند.

وی ادامه داد :سوال من این است اگر تحریمها نبود متوسط رشد رو به باالی ما
در دولت دوازدهم به همین سیاق پیش می رفت؟ آیا وضع چنین میشد؟ با آن
متوسط نرخ رشد اشتغال که با دولتهای نهم و دهم اساسا قابل قیاس نبود آیا
امروز وضعیت اشتغال ما بدون تحریم این چنین بود؟
سخنگوی دولت اظهار کرد :نگاه کنید به صادرات نفتی در حالی که همین
مقدار بسیار کمتر از دولتهای نهم و دهم نفت فروخته ایم در حالی که انتقال
پول امکان پذیر نبوده است .با ندیدن این عامل آیا قضاوت در مورد تورم کاال و
نقدینگی قضاوت منصفانه ای است .اتفاقا آنانی که دم از کمبود تولید و عدم نگاه
به داخل داشتند این آمار گواهی میدهد که چگونه در دولت دهم ۱۴.۴۳۲
میلیون دالر صادرات غیرنفتی ما داشته ایم و در دولت یازدهم  ۳۱.۳۱۷میلیون
دالر و در دولت دوازدهم با وجود تحریم بیش از  ۳۰.۰۱۸میلیون دالر .آیا این
شاخصیبرافزایشتولیدداخلینیست؟
ربیعی یادآور شد :از سال  ۹۷با شروع دولت ترامپ و خروج از برجام ،فروش
نفت را به پایین ترین سطح رساندن و از میلیاردها دالر خبری نبود .متاسفانه
پیروی غیرقابل باورانه همه همسایهها تا کشورهایی از آسیا تا آفریقا ،کشورهای
قدرتمند اروپایی و حتی دوستان قدرتمند ما ،باعث فشار بی اندازه ای بر اقتصاد
ایران شد.
وی افزود :امروز همگان به یاد بیاورند که مقامات آمریکایی گفتند که جمهوری
اسالمی ایران  ۴۰سالگی خود را نخواهد دید و  ۳ماه دیگر در ایران رژیم تغییر
خواهد کرد و برای آینده تصمیم خواهند گرفت اما در  ۱۳۹۹گفتند که شکست
خوردیم .این پیروزی ایران به نحوی بود که در مبارزه انتخاباتی آمریکا کاندیدایی
به نام بازگشت به برجام به کارزار انتخاباتی رفت و پیروز شد.
سخنگوی دولت تصریح کرد :در حالی خسارتهای ناشی از پاندمی کرونا
باعث توقف رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی جهان شد ،ایران ناگزیر بود
مقابله با پاندمی خسارت بار را توام با مقابله تحریم های یکجانبه و فراگیر آمریکا
ادامه دهد .به رغم این تالش عظیمی که دولت در کنار مردم صورت داد به طور
عجیبی این روزها خیلیها دچار فراموشی به شکل حیرت آوری شده اند و برخی
افراد رنج وارده به تالش مردم و مقاومت مردم در برابر آن مسائل را به هیچ گرفتند.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با بیان اینکه در مرحله پساترامپی
با اذعان به شکست دولت آمریکا این بار نیز دولت با نظریه تعامل عزتمندانه با
جهان با استفاده از ظرفیت ها و بینظیرترین افرادی که دانش و فهم جهانی
باالیی دارند ،تحریمها را تا امروز به اندازه بسیار خوبی به عقب رانده ایم و به چشم
انداز لغو همه تحریمهای برجامی و فرابرجامی با نتایج عزتمندانه نزدیک شده
ایم ،گفت :در کنار این تالش دولت با استفاده از فضای تحریم شکنی اولیه و
سرمایه گذاری های صورت داده ،زیرساختهای عظیمی در راه ،تولیدات
صنعتی از قبیل فوالد ،پتروشیمی و خودکفایی بنزین و پروژه عظیم انتقال آب
خلیج فارس و هزاران پروژه عظیم دیگر را سامان داده است .قطعا آثار این سرمایه
گذاریهادرسالهایآیندهبروضعیتاشتغالوبهبوداقتصادایرانتاثیرخواهد
گذاشت.
دولت سختیها و نامالیمات آینده ایران را هم پیشخور کرده است
وی افزود :من می خواهم یک صفت دیگری به دولت اضافه کنم ،دولتی که
سختیها و نامالیمات و دشواریهای سالهای آینده ایران را نیز پیشخور کرده
است(.دولتپیشخورمصائب!)
ربیعی در بخش دیگری از سخنانش با تسلیت درگذشت محتشمی پور گفت:
ایشان از پیشگامان و همراهان امام بزرگوار و نهضت بود که عمر خود را در راه
آرمانهای انقالب اسالمی وقف کرد و در مسیر دفاع از مقاومت و مردم مظلوم

فلسطین و لبنان به دست تروریستهای اسرائیلی به مرتبه جانبازی رسید.
عدالتخواهی ،آرمانی اندیشیدن و دفاع از حق و حقیقت از مهمترین شاخصه
های اخالقی ایشان بود.
ربیعی اظهار کرد :حجت االسالم محتشمیپور در دوران فعالیت سیاسی خود
حضور در وزارت کشور و مجلس شورای اسالمی منشأ خدمات ارزندهای برای
کشور بود و در بیان حق و حقیقت با حضور در عرصه مطبوعات به بیان روشنگری
پرداخت.
سخنگوی دولت همچنین درگذشت علی مرادخانی را تسلیت گفت و افزود:
کرونا مدیری دلسوز و خوشنام ،دارای حسن خلق و مورد احترام اهل ادب و هنر
را از جامعه و فرهنگ این مرز و بوم گرفت .این ضایعه و فقدان را به خانواده آن
مرحوم ،جامعه فرهنگ و هنر و رسانه و عالقهمندان ایشان صمیمانه تسلیت
میگویم و از درگاه خداوند مهربان برای آن سفر کرده رحمت و مغفرت الهی و
برای بازماندگان ارجمند صبر و اجر مسالت دارم.
سیاستخارجیایرانباتغییردولتها،تغییرنمیکند
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری در ادامه درباره انتقادات جدی
نامزدهای انتخابات به عملکرد دولت آقای روحانی و اینکه درصورت احیای
برجام ،و روی کار آمدن دولت بعد چه تضمینی برای اجرای آن وجود دارد ،گفت:
آمریکا در سالهای گذشته یک جانبه از برجام خارج شد و تحریمهای غیرقانونی
و غیرانسانی تازهای را خالف تعهدات خود علیه ایران وضع کرد.
وی افزود :ما نشان دادهایم تحت هر شرایطی پایبند به تعهدات بینالمللی
خود هستیم و این تصمیم ملی بود ،برخالف آمریکا که کارنامه سیاهی در عدم
پایبندی به تعهدات خود و توافقات بین المللی خود دارد جمهوری اسالمی
ایران تا کنون از هیچ یک از توافقات بین المللی خارج نشده است و تعهدات
خود را نقض نکرده است چون تصمیمات در این خصوص یک اجماعی ملی و
در سطوح ملی است تا زمانی که همه طرف های برجام به تعهدات خود پایبند
بمانند میتوانند مطمئن باشند جمهوری اسالمی ایران از تعهدات خود را نقض
نخواهدکرد.
سخنگوی دولت پایبندی به تعهدات و احترام به حقوق و قوانین بین المللی را
یکیازاصولثابتسیاستخارجیدانستوگفت:اینسیاستباتغییردولتها
دچار تغییر و دگرگونی نمیشود .به صراحت اعالم میکنم پرونده هستهای یک
پرونده ملی است که با اجماع در جمهوری اسالمی ایران به جلو رفته است ،به
تحوالت داخلی ما مرتبط نیست و دستگاههای حاکمیتی آن را انجام میدهند.
وی ادامه داد :در موضوعات ملی و کالن مانند همیشه هر نتیجهای که در
چارچوب حاکمیت به دست بیاید در همان چارچوب عمل میشود و با تصویب
و اجماع مجموعه نظام درخصوص مذاکرات و نتیجه آن ،از سوی دولت آینده نیز
قطعامحترمشمردهخواهدشد.
 FATFارتباطی به مذاکرات وین ندارد
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری در پاسخ به این پرسش که با توجه
به شواهد موجود و اظهارات مسئوالن روند مذاکرات وین مثبت بوده و به تحقق
نتیجه نهایی نزدیک شده است و در صورت به نتیجه نرسیدن تیم مذاکره کننده
تا روز انتخابات ،مذاکرات تا کی ادامه دارد و آیا امیدی برای تصویب  FATFوجود
دارد یا نه ،گفت :امیدواریم بهزودی شاهد برگزاری دور نهایی مذاکرات و به نتیجه
رسیدن این گفتوگوها باشیم و تا قبل از پایان مهلت قانونی این گفتوگوها آن
را به نتیجه برسانیم .وی افزود :ما همانقدر که عجلهای در مذاکرات نداریم ،با
فرسایشی شدن مذاکرات نیز به شدت مخالفیم .تمرکز ما بر اتمام مذاکرات در
زمان باقیمانده دولت است چه قبل و چه بعد از انتخابات و قطعی شدن نتیجه
آن .سخنگوی دولت اضافه کرد :چون تصمیم ملی برای اساس اجماع ملی و
تایید مقامات عالی نظام است ،در این دولت و دولت بعد با این مساله یکسان
برخورد و موضوع دنبال خواهد شد .هیچ مرزی هم برای اینکه امروز آن را به ثمر
برسانیم وجود ندارد.در حال حاضر مایل نیستم زودتر از آنچه الزم است درباره
سایر احتماالت گمانه زنی کنم .ربیعی یادآورشد :لوایح باقیمانده FATFبه طور
اصولی ارتباطی به مذاکرات وین برای احیای برجام ندارد و پرونده مستقلی است
که تصمیمگیری در مورد آن در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اما تایید میکنم که امید به تصویب لوایح سی اف تی و پالرمو در صورت احیای
برجام قطعا تقویت خواهد شد اما تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده مجمع
تشخیصمصلحتنظاماست.
وی افزود :ما تمام استداللهای الزم را به مجمع ارائه کردیم و از روز اول معتقد
بودیم دولت تصویب آن را به نفع و تاخیر آن را به زیان ملت میدانست و عدهای
میگفتند برجام است و عدهای میگفتند وقتی تحریم است چه نیازی به
تصویب  FATFاست .دولت دیدگاه درستی در این زمینه داشت هم باید تحریم
را به عقب میراندیم و هم تصویب نکردن لوایح سی اف تی و پالرمو را به نفع
کشور نمیدانستیم .سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره پرداخته نشدن
به موضوع کرونا و تحریم به عنوان دو عامل تاثیرگذار در اقتصاد کشور در مناظرات
گفت :اجازه بدهید ضمیر حرفهای من کاندیداهای انتخابات نباشند و به طور
کلی بگویم اگر برخی افراد امروز درباره تحریم و فشار حداکثری صحبت کنند،
دچار پارادوکسی با کارنامه خودشان میشوند به همین دلیل از بیان این مطالب
امتناعمیکنند.

عضوفقهایشوراینگهبان:

ناظرین بیطرف باشند و از نامزد خاصی
حمایتنکنند

عضو فقهای شورای نگهبان گفت :به یاد ندارم انتخاباتی برگزار شود و شورای
نگهبان آماج حمالت نباشد ولی با این وجود ،شورای نگهبان امانتدار و امین مردم
است و به وظیفه خود قاطعانه و دقیق عمل خواهد کرد.
آیتالله سید احمد خاتمی روز سهشنبه در همایش مدیران ستادی و استانی
شورای نگهبان با اشاره به وظایف این شورا با توجه به اصول  ۴و  ۹۱قانون اساسی
گفت :یکی از وظایف شورای نگهبان پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی
از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی با آنهاست و اصل  ۴قانون
اساسی هم تأکید دارد همه قوانین و مقررات مدنی ،جزائی ،مالی و غیر اینها باید
براساس موازین اسالمی باشد و این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون
اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای
شوراینگهباناست.
آیتالله خاتمی افزود :اینگونه نیست که مصوبات فقط در صحن شورا بررسی
شود ،بلکه مصوبات ابتدا در پژوهشکده این شورا از نگاه حقوقی توسط حقوقدانان
برجسته و همچنین در مجمع مشورتی فقهی از نگاه فقهی ،کارهای کارشناسی و
بررسیهای دقیق انجام شده و سپس اعضای فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در
صحن شورا به قضاوت مصوبات پرداخته و نظر نهایی را صادر میکنند.
وی با اشاره به وظیفه دیگر شورای نگهبان درخصوص نظارت بر انتخابات
خاطرنشان کرد :پیش از انقالب اسالمی سالیان طوالنی مجلس شورا با پسوند
«ملی» فقط اسمی از آن وجود داشت که در رأس بود اما مردم در آن کارهای
نبودند؛خودطاغوتیهااعترافکردهاندکسانیکهقراربودنمایندهمجلسباشند،
ساواک (سازمان اطالعات و امنیت جهنمی شاه) اسامی آنها را مشخص میکرد
و به نخستوزیر و او هم به شاه میداد و شاه هرکسی را که نمیخواست اسم او را
خط میزد.
عضو فقهای شورای نگهبان ادامه داد :آنهایی که اسمشان از سوی شاه خائن خط
نمیخورد نماینده بودند؛ چه مردم به حد نصاب در روز رأیگیری شرکت میکردند
یا نمیکردند و این بود از وضعیت کشور تا پیش از انقالب.
آیتالله خاتمی اضافه کرد :پیش از انقالب همچنین پول حرف اول را در کشور
میزد و در واقع افراد با پول و پرداخت رشوه ،میتوانستند نماینده مجلس شوند.
وی با اشاره به وظایف ذکر شده برای شورای نگهبان در قانون اساسی ،خاطرنشان
کرد :شورای نگهبان وظایف قابل توجهی از نظارت بر انتخاباتهای مجلس
خبرگان ،ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسالمی و همچنین مراجعه به آرای
عمومی و همهپرسی را برعهده دارد؛ این نظارتها به این دلیل انجام میشوند که
ً
ً
انتخابات ،واقعا انتخابات باشد و وکالیی در مناصب قرار گیرند که واقعا وکیل مردم
باشند.
عضو فقهای شورای نگهبان عنوان کرد :همچنین تفسیر قانون نیز بر عهده
شورای نگهبان است و طبق تفسیر این شورا ،نظارت شورای نگهبان بر انتخابات،
«استصوابی» است و شامل تمام مراحل انتخابات میشود؛ در مقابل نظارت
ً
استصوابی ،نظارت استطالعی مطرح است که در این نوع نظارت ،عمال ناظر
هیچکاره است و نمیتواند بر فرآیند انتخابات ،نظارت مؤثری داشته باشد و در واقع،
این نظارت استصوابی است که میتواند منشأ اثر باشد.
آیتالله خاتمی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ناظران و دفاتر نظارتی،
بازویتوانمندشوراینگهبانبرایتحققوظیفهنظارتبرانتخاباتهستند،گفت:
دفاتر نظارتی در راستای انجام وظایف محوله به شورای نگهبان در اصل  ۹۹قانون
اساسی،تشکیلشدهاندواگراینشورابخواهدبرانتخاباتنظارتکند،ایننظارت
نیازمنددفاتراستانینظارتاست.
وی افزود :شورای نگهبان امانتدار است اما من به یاد ندارم که انتخاباتی برگزار
شود و شورای نگهبان آماج حمالت نباشد ولی با این وجود ،شورای نگهبان و دفاتر
نظارتی ،امین مردم هستند و به وظیفه خود قاطعانه و دقیق عمل خواهند کرد.
عضو فقهای شورای نگهبان در ادامه خطاب به ناظران ،آنها را به حفظ آبروی افراد
در نتایج حاصله از تحقیقات ،توصیه کرد و گفت :اگر کسی بیدلیل آبروی فرد
دیگری را ببرد ،روزگار آبرویش را خواهد برد و اگر آبروی افراد حفظ شد ،خداوند نیز
آبروی شما را حفظ خواهد کرد .آیتالله خاتمی یادآور شد :وقتی صحبت از قانون
است باید قاطعانه قانون رعایت شود و مقاومت در مقابل کسی که قانون را رعایت
نمیکند و خالفی انجام میدهد ،عبادت است.
وی با بیان اینکه هویت کار نظارت بر انتخابات اقتضا میکند که ناظرین محترم
بیطرف باشند و از کاندیدای خاصی حمایت نکنند ،تأکید کرد :بیان معیارها
منافاتیبابیطرفینداردودرواقع،معیارهاهمانمعیارهاییهستندکهمقاممعظم
رهبری فرمودند؛ مانند ضد فساد ،اهل خدمت ،دارای روحیه جهادی و ...
عضو فقهای شورای نگهبان اظهار کرد :حضور در انتخابات از اوجب واجبات
است؛ چون دفاع و حفظ نظام اسالمی از اوجب واجبات است و انشاءالله روز ۲۸
خرداد روز عزت و سربلندی نظام اسالمی خواهد بود.

سیدجاللساداتیان:

مذاکرهکنندگان با دست بازتری نسبت به گذشته در وین حضور دارند

یک دیپلمات پیشین گفت :رهبر انقالب تاکید کردند که سیاست خارجی فراتر از دستگاه دیپلماسی انجام میشود
و نهادهای تصمیمگیر آن با وزارت امور خارجه متفاوت هستند؛ در نتیجه اظهارنظرهایی که در نتیجه رقابتهای
انتخاباتی صورت میگیرد را هم دنیا و هم در داخل خیلی جدی نمیگیرند.
سیدجالل ساداتیان در گفتوگو با ایلنا ،در پاسخ به این سوال که با توجه به برگزاری مذاکرات وین برای احیای توافق
هستهای ،مساله برجام و مذاکره تا چه میزان در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تاثیرگذار است ،گفت :در جریان
آشکار شدن سخنان آقای دکتر ظریف ،جدای از این که چرا و چگونه این گفتوگو منتشر شد؛ بعد از آن موضع رهبری
را داشتیم که ایشان تاکید کردند که سیاست خارجی فراتر از دستگاه دیپلماسی انجام میشود و نهادهای تصمیمگیر
آن با وزارت امور خارجه متفاوت هستند؛ در نتیجه اظهارنظرهایی که در نتیجه رقابتهای انتخاباتی صورت میگیرد
را هم دنیا و هم در داخل خیلی جدی نمیگیرند و میدانند اینها اظهاراتی است که تنها در زمان انتخابات یا کمپین
انتخاباتیمطرحمیشود.
وی افزود :هر کدام از این کاندیداها انتخاب شوند بر اساس این که دیدگاهشان چه بوده میتوانند برنامهریزی کنند،
ضمناینکهبازهمتغییراتیراشاهدخواهیمبود.برایمثالحتیرئیسجمهورآمریکاآقایبایدناظهارنظرهاییرادر
زمانتبلیغاتانتخاباتشمطرحمیکردکهوقتیبرکرسیریاستنشستقدریتعدیلشدوتغییراتیدربرنامههایش
داد و همین وضعیت در مورد ایران ممکن است اتفاق بیافتد چرا که روسای جمهور گذشته هم اظهاراتی داشتند که
نتوانستند آنها را محقق کنند؛ در نتیجه آنچه در مقام عمل و حوزه اجرا اتفاق میافتد با نیت پیش از عمل متفاوت
است.
ویادامهداد :درنتیجهکشورهایمختلفدنیاهممیدانندایناظهارنظرها،اظهارنظرهایمقطعیایندوراناست
و آن را خیلی جدی نمیگیرند و در داخل هم همین طور است .این که بخواهید بگویید مواضع تک تک این افراد را
می خواهیم بررسی کنیم و ببینیم در حوزه سیاست خارجی چه می گویند که اگر رأی آوردند یا حداقل دو سه نفری

یزاده هاشمی برای این که
که محتمل است رأی بیاورند آن وقت مواضع آنها مطرح می شود .آقای زاکانی و آقای قاض 
رأی بیاورند خیلی جدی گرفته نمیشوند .آقای محسن رضایی و آقای سعید جلیلی در ارتباط با آقای رئیسی اندکی
تبیینهایی وجود دارد که چه اتفاقی ممکن است بیافتد که اینها در صحنه بمانند یا حذف شوند و یا به نفع دیگری
کنار بروند و بتوانند از موقعیت بهتری برخوردار شوند؛ ولی آنچه که امروز مطرح میشود پیشتازی آقای رئیسی در نظر
سنجیهااست .اینتحلیلگرمسائلسیاسیگفت:درنقطهمقابلآقایمهرعلیزادهبهعنوانیکاصالحطلبوآقای
همتی به عنوان یک کارگزارانی حضور دارند که گویا مجموعه اصالحطلبان یا بخشی از آنها که نظر نداشتند و اعالم
کرده بودند هیچ کاندیدایی در این دوره انتخابات ندارند در حال بررسی این دو گزینه هستند که اگر یک گزینه انتخاب
شود قطعا صحنه انتخابات داغتر خواهد شد در آن شرایط ممکن است موقعیتها متغیر شود.
ساداتیان در پاسخ به این سوال که برخی کند شدن روند مذاکرات وین را ناشی از این موضوع میدانند که غرب
منتظر است ببیند چه اتفاقی در انتخابات رخ میدهد ،آیا این تحلیل را نزدیک به واقعیت میدانید ،گفت  :سخنگوی
دولت ،آقای ربیعی مطرح کردند که در کلیات ،توافق شده و اظهار امیدواری کردند که قضایا مثبت جلو رفته و اگر اراده
پایتختها بر این باشد که توافق حاصل شود در هفته پیش رو ممکن است این کار اتفاق بیافتد و از فهوای کالم ایشان
جنبهمثبتقضیهاستنباطمیشود.
وی افزود :البته بر این موضوع تاکید شده که کلیات را توافق کردهاند و کار بر روی برخی جزئیات ادامه دارد و یک
گزارش خارجی هم دال بر این بود که نمایندگان کشورها با اختیارات بیشتری نسبت به گذشته در مذاکرات حضور
دارند چرا که در گذشته تک به تک و مورد به مورد موضوع را باید با پایتختهایشان چک میکردند و االن این کار را
نمیکنند در نتیجه همه اینها پیامها و پالسهای مثبتی است که نشان میدهد طرفین عالقه به توافق را از خودشان
نشانمیدهندوخیلیهممنتظرانتخاباتنیستند.
وی ادامه داد :قطعا اگر مذاکرات در این دوره به نتیجه منتهی نشود ،پس از انتخابات شاهد چند ماه فرآیند انتقال
قدرت خواهیم بود که در نتیجه آن نیز مشخص نیست چه کسانی مذاکرات را ادامه خواهند داد .گمان می کنم مذاکره
روند خودش را طی می کند و اگر در بخش هایی کندی ایجاد شده به لحاظ ماهیت و طبیعت موضوعی است که مورد
بحثقرارمیگیرد.
تاثیرمستقیمتحریمهابرمعیشتمردم،موضوعدیپلماسیرامهمکردهاست
این دیپلمات پیشین در پاسخ به این سوال که بر خالف چیزی که به نظر می رسد مبحث سیاست خارجی در
انتخاباتی مثل انتخابات امریکا برای این که رأی دهندهها را پای صندوق بیاورد موثر نیست ولی در ایران همیشه موثر
بوده .فکر میکنید امسال هم بحث برجام و سیاست خارجی و موضع کاندیداهایی که احتمال بیشتری دارد در عرصه
باقی بمانند چقدر در حضور مردم پای صندوق های رأی تاثیر داشته باشد ،گفت :بحث سیاست خارجی ایران به دلیل
این که تاثیر مستقیم تحریمها را بر زندگی ،معیشت و سفرههای مردم داشته باعث شده تا مردم به آن توجه بیشتری
داشتهباشند.ماهیتانقالباسالمیهموقتیاینشعاررامطرحمیکندکهنهشرقینهغربیفقطجمهوریاسالمی
یا در شعار اولیه اش استقالل آزادی جمهوری اسالمی در هر دو کلمه استقالل نگاه به سیاست خارجی است .در مساله
نه شرقی نه غربی نگاهش به سیاست خارجی است؛ یعنی ماهیت انقالب و نظام هم عنایت ویژهای به مساله سیاست
خارجی داشته و دارد .وی افزود :پس مساله توجه به سیاست خارجی در ذات انقالب جدای از دولتهایی که می
آیند و می روند بوده و هست .ضمن این که شرایطی که در آن قرار گرفتهایم و نحوه تعامل یا عدم تعاملی که با بیرونیها

داشتهایم و همچنین عملکرد برخی از جناحها در داخل مثل این که به سفارت و کنسولگری عربستان حمله کردند یا
سفارت انگلستان را گرفتند یا از ابتدای انقالب که النه جاسوسی گرفته شد همه تاثیرات جریانهای داخلی بر مساله
سیاست خارجی است .وی ادامه داد :اآلن هم که برجام مطرح است و دولت آقای روحانی به عنوان نقطه قوت دولت
خودش در دو دولت مساله برجام را دنبال کرد با بد عهدی آمریکا و آمدن آقای ترامپ مساله تحریمها بهانه بسیار قوی
به دست مخالفینی داد که از ابتدا و در طی جریانها مخالفت میکردند و بعد هم در طول دولت آقای روحانی همواره
تالش کردند که از مساله برجام به عنوان یک چماق علیه دولت استفاده کنند در حالی که برجام تاثیرات حقوقی،
حیثیتی و دیپلماسی خاص خودش را در دنیا داشت و به نفع و خواست جمهوری اسالمی عمل کرد ولو آن که تحریم
های ظالمانه و یک جانبه آقای ترامپ علیه ایران آن گونه که او می خواست ایران را به زانو دربیاورد و ایران را پای میز
مذاکره با خودش بکشاند برایش حاصل نشد اما از طرف دیگر باعث انزوای بیشتر او شد.
مخالفت با تعیین تکلیف FATFبه گروگان گرفتن معیشت مردم بود
وی افزود :این حداقل فایده است و سه سال بعد از تثبیت برجام دیدیم رشد اقتصادی اتفاق افتاد و کشورهای
مختلف هیاتهایشان را آوردند و بردند که در ایران سرمایه گذاری کنند و در اینجا تعامل داشته باشند و این فایدهها را
داشت ولی این فایده ها ادامه پیدا نکرد و اروپاییها به تبع فشارهای آمریکا از ایجاد تعهدات و اجرای آنها سر باز زدن
و خودشان را منفک کردند و به بازی کردن شروع کردند؛ یعنی حمایت سیاسی و حمایت بین المللیشان برقرار بود
ولی حمایت واقعی اقتصادیشان را از ایران دریغ داشتند و در این وضعیت طبیعی بود که این شرایط بهانه را به دست
مخالفین بدهد و بگویند برجام مضر است و عبارت های دیگری به کار ببرند .البته ما در چند جبهه دچار مشکل بودیم
و یکی همین  FATFاست که اجازه نمی دهد نقل و انتقاالت مالی ما به آسانی صورت بگیرد.
ساداتیان در پاسخ به این سوال که آقای رضایی میگوید می خواهد مساله لوایح چهارگانه را تعیین تکلیف کند در
صورتیکهایشانیکیازمخالفینوموانعتصویباینلوایحدرمجمعتشخیصمصلحتنظامبودند؛آیامخالفتپیش
ازکاندیداتوریبهگروگانگرفتنمعیشتمردمنبودهاست،گفت:ایشاناگرمیخواستاینلوایحتعیینتکلیفشود
باید در مجمع به آن رای میداد .مشکالت ما در بعد سیاست خارجی اقتصادی است در ارتباط با مساله برجام خیلی
گذرا به آن اشاره کردم و با تمرکز نیست ولی اگر بخواهیم تمرکز کنیم باید تمام جنبه های مثبت و احتماال منفی آن را
هم مورد توجه قرار دهیم .وی ادامه داد :البته ما در بحث سیاست خارجی فقط مساله برجام و مساله آمریکا را نداریم
و روابطی که خصوصا با همسایگان داریم و روابطی که میتوانستیم در منطقه و تعامالتی که با کشورهای مختلف
میتوانستیم داشته باشیم نیز مطرح است .این که چرا نتوانستیم باید نظرات مجریان را هم بشنویم که محدودیتها و
معذورات آنها چه بوده که ما خیلی خوب نتوانستیم با همسایگان و بسیاری از کشورها تعامل داشته باشیم که البته باز
هم اینجا به ناچار یکی از دالیلی که ذکر می شود مساله حضور آقای ترامپ و فشارهایی است که او بر کشورهای مختلف
وارد می کرد که اگر هر کشوری با ایران کار کند و تحریمهای ظالمانه و یک طرفه امریکا را در نظر نگیرد مشمول تنبیه و
تحریم آمریکا خواهد شد .وی افزود :مساله بعدی محدودیتهای نقل و انتقاالت مالی کشور است که حتی کره جنوبی
یا همین عراق که همسایه ما است را از مبادله مالی را ما باز میدارد .در نتیجه بخشی از این قضایا هم متوجه خودمان
می شود و باعث شده که این فرایند بسیار پیچیده شود که علل آن یک و دو تا نیست و علل مختلف داخلی و بیرونی
دست به دست همدیگر داده و این وضعیت را برای ما ایجاد کرده و بعضا کاندیداهای محترم به اینها اشاره کرده و تالش
می کنند از این راه دل مردم را به دست بیاورند و رأی آنهام را به سمت خودشان جلب کنند.
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گرانیها نفس اقشار ضعیف را گرفته است
مدیرکلارتباطاتواموربینالمللشهرداریقمتاکیدکرد:

انهدام باند فروش اسلح ه در اینترنت
رییس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از انهدام باند فروش سالح و تجهیزات نظامی در فضای مجازی
خبر داد .سردار علی ذوالقدری در حاشیه دستگیری این افراد گفت :ماموران پایگاه هفتم پلیس اطالعات و
امنیت عمومی تهران بزرگ در راستای مقابله با عوامل ناامنی و برخورد جدی با مجرمان اقدام به رصد فضای
مجازی کرده و در این راستا با یک صفحه که اقدام به تبلیغ فروش سالح و مهمات در فضای مجازی کرده
بود ،روبه رو شدند.وی با بیان اینکه در تحقیقات بعدی مشخص شد که این افراد به صورت باندی فعالیت
دارند ،گفت :با اقدامات انجام شده و کسب مجوز از مقام قضایی هویت اعضای این باند و مخفیگاه آنان در
حوالی بزرگراه خلیج فارس مورد شناسایی قرار گرفت و درپی آن ماموران در عملیاتی به این محل رفته و چهار
نفر را دستگیر کردند.رییس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با اشاره به انجام بازرسی از مخفیگاه این افراد
گفت :در بازرسی انجام شده از مخفیگاه متهمان دو قبضه سالح جنگی ،فشنگ ،ادوات و تجهیزات نظامی و
مقادیری موادمخدر نیز کشف و ضبط شد.

لزومرعایتدستورالعملهایتبلیغات
توسطنامزدهاوستادهایانتخاباتی

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم با اشاره به آغاز تبلیغات
انتخاباتی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از روزهای
گذشته و همچنین آغاز تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ششمین دوره شوراهای
اسالمی شهر از بیستم خردادماه بر لزوم رعایت کامل دستورالعملهای تبلیغاتی
بهویژهدرنصبواکرانتبلیغاتشهریتوسطنامزدهاوستادهایانتخاباتیتأکید
کرد.
مهدی کالنترزاده با اشاره به اقدامات انجامشده توسط شهرداری قم برای ایجاد
جایگاههای نصب تبلیغات انتخاباتی در سطح شهر و همچنین اختصاص فضای
اکران تبلیغات محیطی در سطح شهر با محوریت موضوع انتخابات ،گفت :طبق
مصوبات ستاد انتخابات استان آمادهسازی مکانهای مناسب جهت تبلیغات بر
عهده شهرداری بوده و بر این اساس  ۵۳۰نقطه از شهر قم جهت ایجاد سازههای
تبلیغاتی پیشبینیشده است که قبل از آغاز زمان تبلیغات آمادهسازی و نصب
آنها انجام شد.
کالنترزاده رسالت دیگر مجموعه شهرداری قم را همچون سایر مناسبتهای
پیش رو تالش در جهت بصیرتافزایی مردم
ملی و مذهبی در حوزه انتخابات ِ
عزیز ،والیتمدار و همیشه درصحنه قم باهدف حضور حداکثری دانست و اضافه
کرد :تالش شده تا از طریق تولیدات رسانهای و انتشار در رسانههای دیداری،
شنیداری ،مکتوب و شبکههای اجتماعی ،تبلیغات شهری و نصب بنر و استفاده
از دیگر ابزارهای اطالعرسانی اهداف فوق دنبال گردد.
مسئولیتیبرایصدورمجوزتبلیغاتوبرنامههایانتخاباتینداریم
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم نظارت بر تبلیغات انتخاباتی را
بر عهده ستاد انتخابات استان دانست و گفت :شهرداری قم در خصوص نحوه
تبلیغات و محتوی آنها هیچگونه مسئولیتی ندارد و عالوه بر آن مدیریت ،نظارت
و تصمیمگیری در خصوص برگزاری برنامههای تبلیغاتی ازجمله نمایشگاهها،
ایستگاههایصلواتی،فرهنگی،تبلیغیوترویجی،گفتگوهاوتجمعاتانتخاباتی
و … در سطح شهر نیز در حوزه اختیارات شهرداری قم نبوده و ممنوعیت یا صدور
ً
مجوز آن صرفا از طریق ستاد انتخابات استان انجام میپذیرد.
وی با درخواست از نامزدها و ستادهای انتخاباتی برای رعایت کامل
ً
دستورالعملهای تبلیغاتی ازجمله نصب تبلیغات صرفا در سازهها و فضاهای
در نظر گرفتهشده به این منظور ،تأکید کرد :بههیچعنوان ابزار اطالعرسانی در
اختیار شهرداری اعم از سازههای تبلیغاتی اداره کل ارتباطات و امور بینالملل و
سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم ،تابلوهای اطالعرسانی اتوبوسها
و … در اختیار اشخاص یا گروههای خاص جهت تبلیغات انتخاباتی قرار
نمیگیرد.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم رسیدگی به تخلفات تبلیغاتی
نامزدهای انتخابات را از وظایف ستاد انتخابات استان دانست و خاطرنشان کرد:
احترام به کلیه مصوبات ستاد انتخابات استان قم در مجموعه شهرداری امری الزم
و ضروری است و در چهارچوب این قوانین و مصوبات اقدامات الزم انجام خواهد
شد.

سخنان جنجالی همتی در تلویزیون؛ نوجوانهای میلیاردر!
عبدالناصر همتی ،رئیسکل پیشین بانکمرکزی و نامزد انتخابات ریاستجمهوری ،دوشنبهشب۱۷ ،
خرداد ،در برنامه گفتوگوی خبری شبکه دو صداوسیما گفت :قبل از خروج از بانک مرکزی دو تا سه هزار فرد
زیر  ۱۸سال شناسایی کردیم که تراکنش چندهزار میلیاردی داشتند؛ ریل اقتصادی کشور به دست دالالن
افتاده وی افزود .:بین مجموعههایی که باید مالیات بدهند و کسانی که مالیات میگیرند رابطههایی وجود و
شفافیتیدرکارنیست.خبرهایمثبتیدارمکهتحریمهابرداشتهمیشود.همتیاضافهکرد:بارفعتحریمها
میتوان تورم را زیر۱۰درصد آورد .من اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را دارم و اگر قوه قضاییه اجازه دهد منتشر
میکنم تا نگویند آبروی افراد را بردهاید.برخی به گونهای به دولت حمله میکنند که انگار تازه وارد فرودگاه
امامخمینی شده اند و هیچ مسؤولیتی در نظام نداشتهاند».

طرح:سجادجعفری

استاندار قم اعالم کرد:

خسارت کرونا به  ۶۰درصد اقتصاد استانقم

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم اعالم کرد:

اتمام کامل ممیزی امالک شهر قم

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم گفت :مطابق ماده دو قانون
نوسازی و عمران شهری؛ مالکین کلیه اراضی ،ساختمانها و مستحدثات واقع در
شهر عوارض خاص ساالنهای رو باید پرداخت کنند که در صورت پرداخت بهموقع
عوارض سالیانه مشمول ده درصد خوشحسابی خواهند شد.
محمدوحیدنیابااشارهبهاهمیتپرداختعوارضنوسازیاظهارداشت:قانون
نوسازی یک قانون جامع است که هم در بخش درآمدی و هم در بخش هزینهای
پیشبینیهای الزم را انجام داده است.
به گفته وی در بخش درآمدی مطابق ماده دو قانون نوسازی و عمران شهری؛
مالکین کلیه اراضی ،ساختمانها و مستحدثات واقع در شهر عوارض خاص
ساالنهای رو باید پرداخت کنند که در صورت پرداخت بهموقع عوارض سالیانه
مشمول ده درصد خوشحسابی خواهند شد.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با تأکید بر چگونگی هزینه کرد
این عوارض تصریح کرد :مطابق ماده یک قانون مذکور این عوارض صرف تأمین
نیازمندیهای شهری و احداث ،اصالح و توسعه معابر ،ایجاد پارکها و مراقبت
در رشد متناسب و موزون شهرها و سایر وظایفی که به عهده شهرداریها بوده،
میگردد.
وی با تأکید بر اینکه از شهروندان تقاضا داریم در بحث عوارض نوسازی مشارکت
و همکاری کنند و سعی کنند عوارض را بهموقع پرداخت کنند ،افزود :پرداخت این
عوارض از طریق حضوری با مراجعه به مناطق هشتگانه و یا بهصورت غیرحضوری
و با مراجعه به سایت شهرداری انجام میپذیرد و چنانچه شهروندان اگر از کد
نوسازیاطالعینداشتهمیتوانندبهشهرداریمناطقمراجعهکنند.
وحید نیا با اشاره به لزوم انجام ممیزی در شهر یادآور شد :در خصوص اقدامات
انجامشده در راستای قانون نوسازی و عمران شهری انجام ممیزی سطح شهر قم
در سالهای گذشته بوده است.
وی انجام ممیزی شهر صرفنظر از الزامات قانونی را در واقع جامعترین و
نخستین قدم در جهـت جمعآوری اطالعـات سـطح شهر و تبدیل آن به بانک
اطالعاتی توصیفی شهر و ارتباطان با اطالعات جغرافیایی برای بهرهبرداری در
برنامهریزی و ارائه بهتر خدمات شهری دانست و گفت :شهرداری قم در چند سال
گذشته ممیزی امالک را آغاز و این کار مهم در سال  ۹۸به اتمام رسید و اطالعات
این ممیزی به سیستم سرای  ۸انتقال و کار تطبیق و تلفیق آن نیز در تمام مناطق
به اتمام رساند.
روابط عمومی شهرداری قم اعالم کرد:

بیش از  ۲۲هزار تماس شهروندان با
سامانه۱۳۷دراردیبهشتماه

در اردیبهشتماه سال جاری  22608تماس با سامانه  137شهرداری قم از
سوی شهروندان انجام و بهصورت کامل پاسخگویی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم ،سامانه  ۱۳۷شهرداری قم در
اردیبهشتماه ۱۴۰۰روزهایشلوغیراپشتسرگذاشتوعلیرغمکاهشتعداد
درخواستهای نظافت خیابانهای شهر ،همانند ماه گذشته این درخواست در
صدر خواستههای شهروندان از این سامانه قرار گرفت.
بر اساس آمار ثبتشده این سامانه از یکم تا  ۳۱اردیبهشت امسال ۲۵ ،موضوع
بیشترین تقاضای شهروندان در ارتباط با سامانه ۱۳۷را در برداشته که درخواست
نظافت پیادهرو و سوارهرو در مناطق هشتگانه شهرداری قم با ۴۰۵پیام بیشترین
درخواست شهروندان قمی در تماس با  ۱۳۷بود.
بیشترین تماسهای شهروندان در این زمینه از منطقه شش شهرداری با ۱۵۷
پیام و کمترین آن نیز با سه مورد از منطقه هفت شهرداری قم ثبتشده است.
موضوعهایدیگرازجملهبرخوردسیمبرقبادرختان،ساختوسازبدونمجوز،
هرس درختان و همچنین وجود غیرمجاز خاک و نخاله از دیگر درخواستهایی
بوده است که شهروندان بیشترین تماس را در مورد آن داشتهاند.
کمترین درخواست شهروندان نیز در مورد درخواست رها کردن آب داخل جوی
با  ۱۲۵پیام بوده است.
آمارهای موجود از فعالیت مرکز ارتباطات مردمی  ۱۳۷شهرداری قم حکایت از
این دارد که مناطق هشت ،سه ،چهار ،هفت و پنج بهطور  ۱۰۰درصد به تماسها
پاسخ دادهاند و همچنین منطقه یک  ۹۹.۴۳درصد ،منطقه دو  ۹۸.۲۰و منطقه
شش نیز ۹۵.۷۸درصد پاسخگویی داشتهاند.
در بین سازمانهای تابعه شهرداری نیز ،سازمانهای پارکها و فضای سبز،
آرامستانها ،زیباسازی ،آتشنشانی و توسعه و عمران بهصورت  ۱۰۰درصد و
پسازآن سازمان مدیریت پسماند  ۹۶.۸۹درصد و سازمان میادین و ترهبار ۶۰
درصدپاسخگوبودهاند.
تحلیلوبررسیآمارهانشانمیدهد،بیشترینموضوعاتدرخواستشهروندان
از منطقه یک شهرداری قم مربوط به برخورد سیم برق با درخت ،در منطقه  ۲رفع
سد معبر دستفروشان و فروشندگان دورهگرد خودرو مطرحشده است.
در منطقه سه برخورد سیم برق با درختان ،منطقه چهار سمپاشی گیاهان،
منطقه  ۵برخورد سیم برق با درختان ،منطقه  ۶نظافت پیادهروها ،منطقه ۷
ساختوساز بدون مجوز و منطقه  ۸نیز بازماندن شیرهای آبیاری فضای سبز جزو
بیشتریندرخواستهایشهرونداندراردیبهشتماهبودهاند.

استاندار قم گفت :شدت درگیری کرونا در قم
در طول حدود  ۱۵ماه گذشته بشدت زیاد بوده و
این مساله آسیبهای بسیاری شدیدی به بخش
خدمات ،گردشگری و اشتغال خرد و کالن وارد
کردهاست.
بهرام سرمست روز دوشنبه در جلسه ستاد
مدیریت بحران در سالن کرامت استانداری قم،
افزود ۶۰ :درصد اقتصاد قم بر مبنای بخش
گردشگری و خدمات استوار است و کرونا از ابتدای
زمان شیوع تاکنون خسارتهای جبران ناپذیری به
این استان وارد کرده است هرچند بازاریان و کسبه
در طول این مدت همدلی و همکاری مثال زدنی با
ستاد مدیریت بحران داشته اند.
به باور وی ،وجود مراکز گردشگری مذهبی و
اماکن مقدسه سبب شده تا ساالنه میلیون ها
مسافر به این استان سفر کنند و هر سال ۱۹
مناسبت شاخص ملی و مذهبی در این استان
برگزار میشود که نمونه آن در سایر شهرها بسیار
کمرنگتر است .وی بیان کرد ۹۶۶:مصوبه تاکنون
در جلسه ستاد مدیریت بحران قم در خصوص کرونا
تصویب شده که حدود  ۹۰درصد از آنها عملیاتی
شده است .استاندار قم ادامه داد :در شورای اطالع
رسانی استانداری قم نیز تاکنون  ۴۷جلسه برگزار و
 ۲۳۹مصوبه طی آن تصویب شدهاست.
سرمست خاطرنشان کرد :اساس و پایه تمام

مصوبات استانی در حوزه کرونا بر مبنای نظر
کارشناسیدانشگاهعلومپزشکیبهتصویبرسیده
و نظر تخصصی حوزه بهداشت و سالمت پیشران
تصمیماتاستانیبودهاست.
به گفته وی ،در مسیر مبارزه با کرونا از ظرفیت
نیروهای مسلح ،طالب ،مراجع ،گروه های مردمی
و جهادی برای رسیدگی به اقشار آسیب دیده
و تامین تجیهزات درمانی قم استفاده مطلوبی
شدهاست.
وی اضافه کرد :قم بدلیل کشف اولین نمونه
مثبت بیماری کرونا بیشترین دوره مبارزه با کرونا را
در کشور از آن خود کرده است و از همان ساعت
های ابتدایی کشف ویروس کووید ۱۹جلسه ستاد
مدیریت بحران تشکیل و به اقتضای آن تصمیماتی
گرفته شد که بعدها به نقطه اتکا وزارت بهداشت در
تصمیم سازی های کرونایی تبدیل شد .سرمست
گفت :با وجود درگیری شدید این استان با بیماری
کرونا اما قم با  ۴ماه ثبات ،بیشترین زمان ماندگاری
در وضعیت آبی را در زمستان سال گذشته به نام
خود ثبت کرده است.
وی اظهار داشت :در طول دوران درگیری با
کرونا اجازه ندیم دوگانگی های کاذب و مخرب بین
معیشت و سالمت و دین و درمان در این استان
جاییبرایخودنماییداشتهباشد.
استاندار قم عنوان کرد :با تکمیل و راه اندازی

بیمارستان امیرالمومنین(ع) و بهره برداری قریب
الوقوع از بیمارستان مادر در شهرک پردیسان در
مجموع ۴۵۰تخت به ظرفیت درمانی استان اضافه
میشود.
وی ابراز داشت :تجهیز خانههای بهداشت
روستایی ،صدور مجوز برای استخدام  ۲۵۰نیروی
جدید در دانشگاه علوم پزشکی ،تامین تجهیزات
بهداشتی دو شهرستان جدید کهک و جعفریه
و امکان تجدید نظر در فعالیتهای مربوط به
بخش گردشگری و تاالرهای پذیرایی مهمترین
درخواستهای استان قم از وزارت بهداشت است.
 ۶واحد صنعتی راکد در قم
بهچرخهتولیدبازگشت
سرمست همچنین روز سه شنبه در پایان بازدید
از چند واحد صنعتی در شهرک صنعتی شکوهیه
قم در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت :امسال
و در ادامه فعالیتهای سالهای  ۹۸و  ۹۹که
بهعنوان رونق تولید و جهش تولید نامگذاری شده
بود ،طرح سه شنبههای اقتصادی و بازدید هفتگی
از واحدهای تولیدی صنعتی استان در دستور کار
قرارگرفت.
وی در ادامه با اشاره بهبازدید از واحدهای تولید
دستگاهتصفیهآبخانگیوقطعههایاینمحصول
و همچنین افتتاح مجدد واحد تولید کننده فیلتر
تصفیه آب یادآور شد :در سالجاری برای احیای ۳۸
واحد هدف گذاری و برنامه ریزی شده که تا بهحال
و در عرض  ۲ماه گذشته  ۶واحد را احیا کردیم و
بقیه را نیز طی هفتههای آینده احیا خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد :یکی از ویژگیهای واحدهایی
که بازدید کردیم ،تکیه بر دانش بومی ،خالقیت و
نوآوریکارآفرینانداخلیاست.سرمست،صادرات
محوری را نیز از دیگر شاخصهای این واحدها ذکر
کرد و گفت :محصولهای این واحدها بهبیش از۱۰
کشور صادر میشود و این نکته مهمی است که بر
تمامکارآفرینانتاکیدداریم.
ویاضافهکرد:تولیدکنندگانوصنعتگراناستان
هم در ارتباط با بومی سازی تکنولوژی و هم در
رابطه با صادرات محور بودن محصولهای خود
همتکنند.
سرمست گفت :صنایعی که هم ُبعد صادرات
محور و هم ُبعد تکنولوژی و ساخت داخل دارند را
پشتیبانیوحمایتمیکنیم.
وی بیان کرد :حمایت از صنایعی که دانش بنیان
هستند نیز از اولویتهای مهم اقتصادی صنعتی
دولت دوازدهم بهشمار میآید.

رییسدانشگاهعلومپزشکیقمهشدارداد:

قم درمعرض اوج گیری و چرخش ویروس کرونا

رییسدانشگاهعلومپزشکیقمبااشارهبهمهمترینمعضالتکنترلکرونادراین
استان ،گفت :تراکم جمعیت ،تجمعات باال و تردد زیاد سبب شده تا قم بشدت در
معرض اوج گیری و چرخش ویروس باشد.
محمدرضا قدیر روز دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران در سالن کرامت
استانداری ،اضافه کرد :در پیک چهارم حداکثر بیماران بستری در قم به  ۶۰۰تن
رسید و از این نظر پیک چهارم در قم برخالف سایر استانهای کشور در حقیقت
ادامه پیک سوم بود.
به گفته وی ،عملکرد قم در پیک به اصطالح چهارم بسیار مطلوب بود و تدابیر
اندیشیده در این استان اجازه چرخش بیشتر این ویروس را نداد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :از آخر خردادماه و یا ابتدای تیرماه واکسن
ایرانی کو برکت بصورت رسمی وارد چرخه درمان و واکسیناسیون عمومی خواهد
شد .رییس مرکزبهداشت قم نیز دراین جلسه اظهار کرد :وضعیت ابتال به کرونا در

قم روند کامال نزولی به خود گرفته ولی هنوز این استان از مرحله پیک چهارم گذر
نکرده است .سیامک محبی ادامه داد :قم از نظر میزان بستری به ازای هر صدهزار
نفر در رتبه بیست و یکم کشور قرار گرفته است و امید می رود رنگ بندی کرونایی
این استان بزودی تغییر یابد.
به گفته وی ،طی یک هفته  ۶هزار و  ۳۱۲مورد تست کرونا در این استان انجام
گرفته که ۹۴۳مورد از این بین مثبت گزارش شدهاست.
معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیقمگفت:تعدادمواردمثبتکرونادرهفته
جاری در مقایسه با یک هفته قبل از آن حدود  ۱۲درصد کاهش یافتهاست .محبی
اظهار داشت :در طرح شهید سلیمانی  ۱۵۶هزار تست کرونا تاکنون انجام و ۲۵
هزاربیمارقطعیکروناییشناساییشدهاست.
وی اضافه کرد :تاکنون ۴۸هزار دوز واکسن کرونا در این استان تزریق شده است و
درصد رعایت پروتکلهای بهداشتی در قم حدود ۷۰درصد برآورد می شود.

مدیر زراعت و باغبانی جهاد کشاورزی استان قم:

امسال گندم کمتری در قم تولید شده است

مدیر زراعت و باغبانی جهاد کشاورزی استان قم
گفت :به دلیل تنشهای آب و هوایی امسال گندم
کمتری در قم تولید شده است.
حمیدی با اشاره به اینکه امسال ده روز زودتر از سال
گذشته برداشت غالت از جمله گندم آغاز شده گفت:
به دلیل تنشهای آب و هوایی امسال گندم کم تری
تولید شده است.
حمیدی افزود :متوسط برداشت گندم در هر هکتار
در سالهای گدشته  ۵تن بود که امسال به دلیل
بارش کم باران در سال زراعی گذشته تولید با کیفیتی
نداشتیم و برداشت گندم به زیر ۴تن در هکتار رسیده
است .وی گفت :حدود شش هزار و هفتصد هکتار از
اراضی استان به زیر کشت گندم رفته است.

گالیهکشاورزانقمیازقیمتخریدتضمینی
امینی از کشاورزان نمونه استان هم با گالیه نسبت
به قیمت پایین خرید تضمینی گندم گفت :با هزینه
های کود و بزر و آب و برق و ماشین االت و  ...قیمت
پیشنهادی ما شش هزار و پانصد تومان است ولی
متاسفانه قیمت تضمینی خرید دولت  ۵هزار تومان
تعیین شده است .وی در ادامه گفت :با این شرایط
آب و هوایی مزارع ما که باالی ۸تن در هکتار محصول
می داد امسال به چهار تن رسیده ،از سوی دیگر
قیمت پایین خرید دولت کام ما را تلخ کرده است
قیمتی که طبق قانون باید شهریور تعیین کنند ،اما
هرسال دیرتر و بعد از کشت کشاورز اعالم میکنند .با
این اوصاف دیگر ذوقی برای کشت گندم نداریم.

بضاعت پایین دولت برای خرید گندم
رئیس جهاد کشاورزی استان قم نیزدراین خصوص
گفت  :با وجود افزایش دو برابری قیمت خرید
تضمینی نسبت به سال قبل ،هنوز تا قیمت واقعی
فاصله داریم .پورمیدانی اینکه افزایش هزینهها باعث
افزایش قیمت تمام شده گندم شده است افزود:
دولت امسال هر کیلو گندم را  ۵هزار تومان میخرد
که این رقم با رقم کارشناسی حدود  ۶هزارتومانی،
فاصله  ۲۰درصدی دارد.
وی گفت :فعال توان دولت بیش از این نیست،
اما امیدواریم سال آینده شاهد رشد قیمت خرید
تضمینیباشیمتاکشاورزانرانسبتبهکاشتترغیب
کنیم.

آخرین وضعیت شیوع کرونا درکشور
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد :با فوت ۱۷۹نفر دیگر از هموطنان مبتال به کووید ۱۹در
شبانه روز گذشته ،تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به  ۸۱هزار و  ۳۶۲نفر رسید .مرکز روابط عمومی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی روز سه شنبه در اطالعیه ای اعالم کرد :از دیروز تا امروز (هجدهم
خرداد  )۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،هشت هزار و  ۸۴۶بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی شد که هزار و ۲۱۶نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به دو میلیون
و  ۹۸۰هزار و  ۱۱۶نفر رسید.وزارت بهداشت در این اطالعیه افزود :تاکنون دو میلیون  ۵۷۸هزار و  ۲۶۳نفر
از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شده اند .سه هزار و ۶۲۰نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹نیز
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند و ۲۰میلیون و ۹۳۸هزار و ۳۳۸آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
 ابتکار :باید در مقابله با افراطگری به میدان آمد
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در توییتی نوشت :در مقابله با افراطگری و تهدید حقوق
فردی ،اجتماعی ،سیاسی و برای زندگی باید به میدان آمد .معصومه ابتکار روز سه شنبه در پیامی توییتری
که در صفحه خود منتشر کرد ،یادآور شد :همه قبول دارند صحنه بازی ناعادالنه است ،همه اوضاع سختی
را تجربه میکنند.وی افزود :برخی ناجوانمردانه تحریمها را ندیدند و جنگ روانی بپا کردند.معاون رئیس
جمهوری خاطرنشان کرد :ردصالحیتها بقدری غیرمنصفانه بود که رهبری هم ورودکردند.وی تاکید کرد:
ولی در مقابله با افراطگری و تهدیدحقوق فردی ،اجتماعی و سیاسی ،و برای زندگی باید به میدان آمد؛
#رای_میدهم
جبهه اصالحات تاکنون از هیچ کسی حمایت نکرده است
رئیس شورای اسالمی شهر تهران و رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت :جبهه اصالحات هنوز در
مورد حمایت از هیچ یک از هفت نامزد ریاست جمهوری اعالم نظر و حمایت نکرده است .محسن هاشمی
روز سه شنبه در حاشیه جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اعالم کرد :در مورد انتخابات ریاست
جمهوری آنچه تاکنون رخ داده است ،جدای از اینکه افراد و شخصیت ها نه به عنوان نماینده حزبشان می
توانند از نامزدها حمایت کنند ،اما جبهه اصالحات هنوز در مورد حمایت از نامزدها اعالم نظر نکرده است .وی
یادآور شد :طی روزهای آتی جبهه اصالحات باید جلسه ای تشکیل دهد و تکلیف انتخابات ریاست جمهوری
و حمایت از نامزدها را روشن کند اما تاکنون در این مورد از هیچ نامزدی حمایت نکرده است.

جانشینفرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

دستگیری  3قاچاقچیموادمخدر

جانشینفرمانده انتظامی استان قم گفت3:قاچاقچی مواد مخدر با 2دستگاه پژو 206قصد انتقال
مواد افیونی به یکی از شهرهای شمالی کشور را داشتند که در محور مواصالتی استان قم خودروها
توقیف و  18کیلو حشیش و  2کیلو تریاک از یک کوله پشتی در نتیجه بازرسی از این خودروها کشف
شد .سرهنگ بهادر اسماعیلی اظهارداشت :در پی کسب خبری مبنی بر اینکه چند تن از قاچاقچیان
با  2دستگاه خودرو  206در حال انتقال یک محموله مواد افیونی از جنوب کشور با عبور از محور
مواصالتی استان قم به یکی از استان های شمالی کشور هستند ،موضوع در دستور کار مأموران پلیس
مبارزه با مواد مخدر استان قم قرار گرفت .وی افزود :در ادامه مأموران با هماهنگی مقام قضائی استان
این 2خودرو را در محور مواصالتی "کاشان-قم" شناسایی و توقیف کردند .جانشین فرمانده انتظامی
استان قم گفت :در بارزسی از خودروها 20کیلوگرم مواد مخدر شامل 18کیلو حشیش و2کیلو تریاک
کشف و  3نفر در این رابطه دستگیر شدند .سرهنگ اسماعیلی افزود :در نهایت متهمان به همراه
پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.
پرایدهایمدلپاییندرصدرخودروهایسرقتی
جانشینفرماندهانتظامیاستاندربخشدیگریازسخنانخودبرلزومبکارگیریتجهیزاتبازدارنده
در جهت پیشگیری از سرقت خودرو تاکید کرد و گفت :اکثر سرقت های اتومبیل در قم مربوط به
خودروهای پراید مدل پایین است.
سرهنگ اسماعیلی با اشاره به اهتمام پلیس قم در پیشگیری از جرایم ،اظهارداشت :با توجه به
فراوانی وقوع سرقت خودرو پراید مدل پائین در استان ،از مالکان آن ها خواست تا با هوشیاری از سرقت
و سایل نقلیه خود پیشگیری کنند .وی افزود  :پلیس استان با بسیج همه امکانات در اختیار خود
،پیشگیری از وقوع انواع سرقت ،بویژه سرقت وسایل نقلیه را در دستور کار دارد و حفاظت و حراست از
اموال مردم را وظیفه خود می داند .جانشین فرمانده انتظامی قم با بیان این اکثر سرقت های اتومبیل
،سهم خودروهای پراید مدل پایین است ،دلیل این سرقت ها را ایمنی پایین وسیله نقلیه و رها کردن آن
در سطح شهر و همچنین عدم پارک خودرو در منزل و پارکینگ های مجاز عنوان کرد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم خبرداد:

جریمه 1/2میلیاردیپروندهیکدستگاه
موتورسیکلتسنگینقاچاق
ِ
ِ

موتورسیکلت
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم از صدور رای  1,2میلیاردی پرونده یک دستگاه
ِ
سنگینقاچاقخبرداد.
ِ
مهدی ریاضی درخصوص جزییات این خبر اظهارداشت :در حین کنترل وسایط نقلیه در محور اراک
به قم ،مامورین و عوامل ناجا نسبت به تردد یک دستگاه موتور سیکلت سنگین مشکوک و نسبت به
توقیف موتورسیکلت مذکور اقدام و پس از بررسی مشخص شد راکب موتورسیکلت مذکور فاقد مدارک
و اوراق شناسائی مثبته می باشد فلذا مراتب جهت سیر مراحل رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی
استان قم ارسال گردید .وی افزود :با تشکیل پرونده ،شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز
تعزیراتحکومتیقم،ضمناحضارمتهم،استماعاظهاراتواخذآخریندفاعیاتمتهم،بهدلیلعجز
متهم از ارائه مدارک مثبته ،پس از رسیدگی ،اتهام قاچاق را محرز و مسلم دانسته؛ نامبرده را عالوه بر
موتورسیکلت قاچاق مکشوفه ،به مبلغ 1میلیارد و 200میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت
ضبط
ِ
مکشوفه قاچاق توسط
محکوم نمود .وی همچنین خاطر نشان کرد :بر اساس قانون ،موتورسیکلت
ِ
تملیکی استان گردید.
مرجع کاشف ،تحویل اداره جمع آوری و فروش اموال
ِ
رئیسدانشگاهعلومپزشکیقم:

 ٣بیمار کرونایی درقم جان باختند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره بهآخرین وضعیت کرونا در این استان گفت :در  ۲۴ساعت
گذشته ٣،بیمار که نتیجه آزمایش کرونای آنها مثبت شده بود جان خود را از دست دادند.
به گزارش عصر سه شنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم ،محمد رضا قدیر در گفت و گویی
اظهار داشت :در شبانه روز منتهی به هجدهم خردادماه ۵٢،بیمار با عالئم قطعی کرونا توسط اورژانس
مراکز درمانی قم مورد پذیرش قرار گرفتند.
َ
َ
وی با اشاره بهبستری شدن  ۴۵تن از این بیماران افزود ٨۶ :تن از بیمارانی که طی روزهای گذشته
بستریشدهبودندنیزترخیصشدند.رئیسدانشگاهعلومپزشکیقمتعدادکلبیمارانکروناییکهدر
َ
َ
حال حاضر در مراکز درمانی قم بستری میباشند را ١۴۴تن ذکر کرد و افزود ۴١:تن از این افراد بهدلیل
وخامت اوضاع جسمانی در بخش مراقبتهای ویژه نگهداری میشوند.

