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مردم! نگذارید  ۲۸خرداد
به  ۲۸مرداد تبدیل شود
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فرمانده انتظامی استان قم تشریح کرد:
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نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری خطاب به مردم گفت :نگذارید
 ۲۸خرداد تبدیل به ۲۸مرداد شود .قدرت
خود را به همه کسانی که نمیخواهند
خوشحالی شما را ببینند نشان دهید.
به همه کسانی که میگویند اگر مشکل
دارید جمع کنید بروید .ایران وطن ماست
اینجا ایران ماست .عبدالناصر همتی
عصر شنبه در بخش اول از نیمه نخست
سومین مناظره تلویزیونی انتخابات

مجیدانصاری:

قانون نباید به نفع یک جریان و سلیقه
تفسیرشود

عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام گفت :ما خواهان سهم ویژه
و ممتاز نیستیم .ما میگوییم باید
قانون حاکم باشد و قانون را هم
نباید به نفع یک جریان و سلیقه
بهگونهای تفسیر کرد که نتیجه
اش دلزدگی مردم از انتخابات و
دلسردی مردم از صندوقهای رأی
باشد .حجتاالسالم والمسلمین
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سیدابراهیمرئیسی:

نمی توانید در این انتخابات دو قطبی
ایجادکنید

نامزدسیزدهمیندورهانتخابات
ریاست جمهوری با بیان اینکه
هیچ فیلتری در قوه قضاییه در
زمان من انجام نشده است،گفت:
من گفتم دسترسی به اینترنت
برای همه حتی فقرا آزاد بشود
چرا فضاسازی میکنید اگر
تصمیم گرفتید دو قطبی ایجاد
کنید که با شماها این قضیه
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جزییاتدستگیری

کالهبردار50میلیاردتومانی

پلیس آگاهی استان قم دستگیر شد .سردار سید محمود
میرفیضی اظهارداشت :در پی کسب خبری مبنی بر وقوع
کالهبرداری با موضوع سرمایه گذاری و مشارکت مالی توسط
یک خانم فاقد شغل  ،موضوع به صورت ویژه در دستور کار

فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری یک کالهبردار
حرفهای در قم خبر داد و گفت :متهمه با فریب 9سرمایه گذار،
از طریق مانور متقلبانه و بیان القای پرداخت سود هنگفت،
 500میلیارد ریال کالهبرداری کرده بود که توسط کارآگاهان
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استاندار قم مطرح کرد؛

اولویتسالمتشهرونداندربرگزاریانتخابات
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مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم تاکید کرد:

 ۵هزارنفر
امنیتانتخابات
راتامینمیکنند

 ۸۴۹هزار قمی واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند
 ۲۲هزار نفر در برگزاری انتخابات مشارکت خواهند داشت

لزومایجادزنجیرهتولیدوعرضه
صنایعدستی
مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقمگفت:
باوجودتولیدآثاریهنریباکیفیت،نبودتشکلبرایمطالبات
این قشر و نبود بازارچه دائمی برای عرضه تولیدات دو چالش
مهم فعاالن صنایعدستی استان است .علیرضا ارجمندی در

رئیس ستاد انتخابات استان قم :
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گفتوگویی اظهارداشت  :در راستای حمایت از هنرمندان
برای عرضه تولیدات صنایعدستی ،طی مذاکرات انجام شده با
اوقافوشهرداریمقررشد،درجواربقاعمتبرک هوبوستانهای
شهر و همچنین در تأسیسات گردشگری غرفهای برای عرضه
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مدیرکل انتقال خون استان قم اعالم کرد:

نبوداعتبارمانعآغازرونداحداثمرکزانتقالخونپردیسان
4

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم اعالم کرد:

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم:

اجرایپروژههایعمرانیوترافیکیشتابمیگیرد

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم گفت :هیچ پروژهای در شهر طی
سالهای گذشته ناتمام نمانده و با وجود برخی از مشکالت مالی و نوسانات شدید
قیمتی ،با اولویت و ترتیب پروژهها به بهرهبرداری رسیده و یا در حال تکمیل است .سید
ابوالفضلمیریکامامیبااشارهبهاقداماتوعملکردسازمانتوسعهوعمرانشهرداری
در سال گذشته اظهار داشت :در سال ۹۹پروژههای عمرانی و زیربنایی متعددی در شهر
قم اجرا شد که از ابتدای سال جاری نیز با قوت بیشتر و با تمام امکانات در حال اجرا و
پیشبرد اهداف برنامهریزیشده هستیم که امیدواریم غالب این پروژهها در سال جاری

پیشرفت 90درصدیتقاطعفردوسیباپیامبراعظم

(ص)
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معاونفنیوعمرانیشهرداریقمگفت:برایتأمینبرقوروشناییدرتقاطعفردوسی
با پیامبر اعظم (ص) 10میلیارد تومان اختصاص دادهشده و مسیر مستقیم پروژه با بیش
از  90درصد پیشرفت بهزودی به بهرهبرداری میرسد .عباس حلوایی زاده از پروژه
تقاطع فردوسی با بلوار پیامبر اعظم (ص) بهعنوان یکی از پروژههای شاخص در شهر
قم نام برد و اظهار داشت :این پروژه با توجه به برنامهریزیهای انجامشده در حال تکمیل
بوده و بهزودی به بهرهبرداری میرسد .معاون فنی و عمرانی شهرداری قم آغاز عملیات
عمرانی این پروژه را از سال  ۹۷دانست و ابراز کرد :این تقاطع نیز مانند تقاطع شهیدان
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رییسجمهوری:

جلوی سوء استفاده غربی ها را بگیریم
جاویدمنتظران*

بنابر گمانهزنیها ،مذاکرات احیای برجام در وین تاکنون به نتایج خوبی رسیده است و
برآیند اظهارنظرهای مثبت و امیدبخش شرکتکنندگان در این مذاکرات فشرده و مستمر
پیرامون بازگشت به اجرای توافقنامه برجام ،حکایت از گامهای آخر احیای این توافقنامه
دارد.
در این میان مسئولین ایرانی نیز از گامهای آخر مذاکرات خبر میدهند .رئیسجمهور
روحانیدرآخریناظهاراتخوددربارهاینمذاکراتاینطوربیانداشتهکهمسائلاصلیما
باآمریکاییهادروینحلوفصلشدهاست.علیربیعی،سخنگویدولتنیزابرازامیدواری
کردهاستکهتاپیشازانتقالتصدیدولت،احیایکاملبرجاماعالمشود.
در این میان سؤال اینجاست که در نتیجه خروجی این مذاکرات ،اصالح بند مکانیسم
ً
ماشه مندرج در توافقنامه برجام چه جایگاهی دارد؟ آیا اساسا پیرامون مکانیسم ماشه
ً
ّ
مذاکراتی صورت گرفته است؟ و آیا اساسا اصالح مکانیسم ماشه مد نظرتیم مذاکرهکننده
ایرانیبودهاست؟
مکانیسمی که بر اساس آن بازگشت تمام تحریمهای سازمان ملل علیه ایران ممکن
میشودوطبقآنهرکشورعضوبرجامکهعدماجرایبارزتعهداتاینتوافقراشناساییو
کشفکند،میتواندبافعالسازیآن،تحریمهایسازمانمللعلیهایرانرادوبارهبازگرداند.
پیشتر نیز دولت دونالد ترامپ که اثرگذاری تحریمهای نامشروعش بر ایران را ناکافی
دانسته بود ،بهمنظور بیشتر کردن فشار اقتصادی بر مردم ایران و تنگتر کردن حلقه فشار
حداکثری ،به دنبال توجیهاتی حقوقی و تفسیری برای بازگرداندن تحریمهای شورای
امنیت و به نوعی استفاده ابزاری از ابزار مکانیسم ماشه مندرج در توافقنامه برجام ،برآمده
بود.بنابراین،برحسبتجربهوبهباورعمدهتحلیلگران،فرآیندفعالسازیمکانیسمماشه،
ً
کامال ناعادالنه و به نوعی پاشنه آشیل برجام برای ایران است .چنانچه روند فعالسازی
آن به این صورت است که اگر یکی از طرفهای برجام به این جمعبندی برسد که طرف
دیگربهتعهداتذکرشدهدراینتوافقپایبندنیست،میتواندبهکمیسیونمشترکبرجام
شکایتکند.دراینمرحلهایرانفرصتداردتارضایتمتشاکییامتشاکیانراجلبکند،
درغیراینصورت،یکیازکشورهایشرکتکنندهدرکمیسیونبرجامباصدوراخطاریهای
منطبقبربند ۱۱قطعنامهشماره ۲۲۳۱شورایامنیتسازمانمللمیتواندموضوعحل
نشده را به عنوان دلیلی برای توقف اجرای تعهدات برجام در نظر بگیرد و برای رسیدگی به
شورایامنیتمراجعهکند.پسازآنشورایامنیتنیز ۳۰روزفرصتداردتادربارهاستمرار
تعلیقتحریمهایابازگرداندنآنهاقطعنامهصادرکندواگرازسیروزبگذردوشورایامنیت
ً
در این مرحله که استفاده از حق وتو مجددا در اختیار طرفهای غربی خواهد بود و البته
اعضایدائمآننیزمیتوانندازحقوتویخوددرجلوگیریازصدورقطعنامهتعلیقتحریم
هایایران،استفادهکنند،تصمیمیرادرموردادامهرفعولغوتحریمهایایراناتخاذنکنند،
بدینترتیبقطعنامههایتحریمیسابقشورایامنیتسازمانمللعلیهایرانبازگردانده
میشوند.
لذامالحظهفرآیندمکانیسمماشهدربرجامنشانمیدهدکهروندفعالسازیاینمکانیسم
وامکاناستفادهازحقوتویاعضایشورایامنیتدرمرحلهبازگرداندنتحریمهایایران
دراینفرآیند،بههیچعنوانعادالنهومتوازننیستوتنهابهضررایراناست.
می توان گفت که فرآیند بازگشت تحریمها در مکانیسم ماشه ،فرآیندی یکطرفه است،
فرآیندیکهب هراحتیاجازهمیدهدکهدرصورتعدمپایبندیایرانبهتعهداتش،اعضای
برجام بتوانند تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را بازگردانند ،درحالیکه
اگر قدرتهای جهانی به تعهداتشان در برجام عمل نکنند ،هیچ عواقبی برای آنها در نظر
گرفته نشده و به عبارتی هیچ مکانیسمی برای مقابله با تعهد ناپذیری طرفهای دیگر در
توافقنامه برجام نیز وجود ندارد .بر این اساس حداقل توقع میرود که فرآیند فعالسازی
مکانیسمماشهبهشکلپیشین،درمذاکراتاحیایبرجام،موردبازنگریواصالحطرفین
مذاکرهکنندهدراحیایتوافقنامه،قرارگیرد.
بنابراین به طور کلی پیشنهاد میشود که تیم مذاکرهکننده ایرانی در مذاکرات به این
موضوع و پیشنهاد اشاره کند .در این زمینه میتوان برخی اصالحات را در متن توافقنامه
برجامپیشنهاددادوتغییراتیرادربرخیمفادآننظیربند 37کهبهمکانیسمماشهمرتبط
است ،اعمال کرد و یا اینکه حداقل برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی دیگر از
مکانیسم ماشه ،چار ه حقوقی مناسبی اندیشیده شود.به طور جزئی تر نیز تیم مذاکراتی
ایرانمیتوانداینپیشنهادراباطرفینبرجاممطرحکندکهدرصورتاختالفبرسراجرای
توافقنامه،یکدولتعضوبرجام،بهطورمستقلوانفرادیامکانفعالسازیمکانیسمماشه
رانداشتهباشدودرمقابل؛فعالسازیاینمکانیسمتنهاپسازطییکفرآیندتعریفشده
واحدوباموافقتاکثریتطرفهایبرجام،ممکنباشد.
کارشناسحقوقوسیاستبینالملل

زبان تشکر در کشور ما دچار لکنت عجیبی شده است
رییسجمهوری تاکید کرد :این روزها زبان تشکر در
کشور ما دچار لکنت عجیبی شده است .زبان نقد و انتقاد
همیشه باز بوده و زبان تخریب و تحریف به راه افتاده
است.
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی صبح
روزشنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا ،با
تبریک فرارسیدن میالد حضرت معصومه (س) و روز
دختر گفت :در این ایام ،عالوه بر تقدیر از دختران ،باید به
پرستاران هم اشاره کنیم .پرستاران اعم از بانوان ،مردان
و دختران هستند و نقش بسیار ارزشمندی دارند .در
آموزش ،دختران و بانوان ما نقش مهمی دارند .در حوزه
اقدام و عمل حضور دارند.
وی با بیان اینکه از دختران هوشمند جامعه که
عالقهمند به فرهنگ ایران و اسالم هستند ،قدردانی
میکنیم زیرا به پیشرفت کشورشان عشق میورزند،
اظهار داشت :در روستاها آنها از دیرباز حضور اقتصادی
دارند و امروز در مشاغل دیگر و پستهای مدیریتی نقش
دارند.
رییسجمهور ادامه داد ۱۶ :ماه از درگیر شدن کشور
با بیماری خطرناک کووید  ۱۹میگذرد .در این مدت
سه موج بلند را پشت سر گذاشته و موج چهارم را در
حال پشت سر گذاشتن هستیم .روحانی با تقدیر از

مردم و بخشهای مختلف جامعه تصریح کرد :این روزها
زبان تشکر در کشور ما دچار لکنت عجیبی شده است.
زبان نقد و انتقاد همیشه باز بوده و زبان تخریب و تغییر
و تحریف به راه افتاده است .باید از خدمات و اقدامات
یک ملت بزرگ صحبت کنیم .بعضیها فکر میکنند
اگر از دولت و وزارتخانه صحبت کنند ،برایشان دردناک
است .از مردم صحبت کرده و تشکر و تقدیر کنید ،آنها
که فعال بودند .وی با تاکید بر اینکه کار بزرگی در کشور
صورت گرفت ،خاطرنشان کرد :از بهمن ۹۸که فهمیدیم
ویروس کرونا به این کشور وارد شده است ،ابزار و امکاناتی
نداشتیم ،کیت تشخیص در اختیار نداشتیم .در آن
شرایطکارراشروعکردیم.خوشبختانهدرکیتتشخیص
روی پای خود ایستادیم و در زمان کوتاه این کیت را تولید
کردیم .به گفته رییسجمهوری ،توانستیم در این مدت
آزمایشگاهها را به سرعت توسعه دهیم و از دو آزمایشگاه
به چند صد آزمایشگاه رسیدیم .امروز خودکفا هستیم و
شاید هم بتوانیم کیت تشخیص را هم صادر بکنیم و در
یک روز  ۱۵۰هزار مورد اقدام تشخیصی انجام دهیم.
نهادها تالش و کوشش کردند و این کار عظیم را انجام
دادند که امروز ما در این زمینه کمبودی نداریم.
لوایح دولت در بایگانی مجلس خاک میخورد
رییس دولتهای یازدهم و دوازدهم با اشاره به اقدامات

دولت برای تهیه سایر اقالم مورد نیاز گفت :در روزهای
اولی ه تشخیص این شد که برای حفاظت از این ویروس
ما از ماسک و دستکش و وسایل شوینده استفاده
کنیم .شما دیدید که در کشورها چه خبر شد ،حتی
در کشورهای بزرگ و صنعتی ،در فرودگاه و هوا و زمین
ماسک را از دست یکدیگر قاپیدند .البته ما در روزهای
اولیه ماسک را به کشور چین اهدا هم کردیم.
روحانی یادآور شد :مردم ایران بدانند کار دولت یازدهم
و دوازدهم در زمینه سالمت در تاریخ ایران بینظیر بوده
است .اگر حرفی دارید بیان کنید .تاریخ ایران را از زمان
هخامنشیان تا االن ورق بزنید همه تخت بیمارستانی ما
در تاریخ ایران در ابتدای دولت یازدهم حدود  ۹۰هزار
تخت بیمارستانی بوده و در پایان این دولت حدود ۱۶۰
هزارتختبیمارستانیتحویلخواهیمداد.
وی با تاکید بر اینکه شفافیت جزو واضحات دولتهای
یازدهم و دوازدهم است ،بیان کرد :اینکه وزارت بهداشت
همهچیزرادرسامانهایاعالممیکند،اینکهجنسیوارد
کشور میشود ،وارد سامانه تجارت میشود ،اینها نبود.
شفافیت متعلق به دولت یازدهم و دوازدهم است .البته
در تعارض منافع ،مبارزه با فاسد و ...بسیار تالش کردیم
لوایح هم دادیم در بایگانی مجلس دهم خاک خورد،
دوباره فرستادیم ولی بازهم خاک میخورد.

تجدید مناقصه عمومی (نوبت دوم)

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم

در نظر دارد تهیه ،تامین ،حمل مصالح ،تجهیزات ،ماشین آالت و اجرای
عملیات الیه ریزی اساس به ضخامت  15سانتی متر و قیرپاشی الیه پریکمت و
الیهآسفالتبیندربهضخامت 6سانتیمترجهتخیابانهایتوسعهبهمساحت
حدود  20155مترمربع و بخشی از خیابان رفاه به مساحت 15500متر مربع
طبق نقشه ها و دستور کارهای دستگاه نظارت .را از طریق مناقصه واگذار نماید
متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی نوبت اول به
مدت  7روز به آدرس سه راهی سلفچگان کیلومتر  3جاده اصفهان منطقه ویژه
اقتصادیسلفچگانبهدبیرخانهمراجعهنمایند.

وزیرکشور:

شاهد حضوری پرشور ،سالم و قانونی در
انتخاباتخواهیمبود

وزیر کشور با بیان اینکه تمامی مقدمات ،ظرفیتها و امکانات برای برگزاری انتخابات سالم
و قانونی در کشور فراهم است ،گفت :در روز ۲۸خرداد ماه شاهد حضور پرشور مردم و شرایط
امن ،سالم و قانونی برای انتخابات در کشور خواهیم بود.
عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست مشترک روزشنبه ستاد انتخابات کشور و هیات
اجرایی مرکزی انتخابات با بیان اینکه ستاد انتخابات کشور از نزدیک همه موضوعات مرتبط با
انتخابات را رصد و کنترل می کند با اشاره به تجربه دوره قبل انتخابات اظهارداشت  :در دوره
ً
قبل هم برخی شکایت ها از عوامل مطرح شد که همه اینها در قوه قضاییه رسیدگی شد و تقریبا
بیش از  ۹۰درصد آنها منجر به تبرئه شد و بقیه هم در فرآیند مرتبط با رای نبوده است و مثال
مربوط به جانبداری در قالب صحبت و کالم بوده است .این احکام هم که قوه قضائیه صادر کرد
بحمدا...موجبروسفیدیهمهعزیزانیشدکهدرمراحلمختلفبهماکمکمیکنند.بررسی
شرایط مشارکت در انتخابات دیگر دستور کار جلسه امروز نشست مشترک عوامل هیات اجرایی
مرکزی با ستاد انتخابات کشور بود و در این خصوص وزیر کشور خاطر نشان کرد :مشارکت
موضوع مهمی است اما در شرایط کرونایی فعلی کانونهای مشارکت آفرین در کشور با کندی
و عدم فعالیت مواجه هستند .وزیر کشور با اشاره به مدارس و دانشگاه ها و مساجد که از مهم
ترین کانون های مشارکت آفرین انتخابات در کشور طی دوره های گذشته انتخابات بوده اند؛
گفت :این مراکز اکنون به خاطر کرونا تعطیل هستند دانشگاهها از نظر مشارکت سیاسی بسیار
مهمهستندامااکنونتعطیلاست؛مساجدهمکهمحلبرگزاریاجتماعونمازهستنددرحال
حاضر با تعداد اندکی فقط در حد نماز فعال هستند .رحمانی فضلی همچنین به فعال نبودن
ستادهای نامزدها در مراکز استان ها و شهرستان اشاره کرد و گفت :در حال حاضر اکثر نامزدها
در شهرستانها و استانها هنوز ستادی ندارند و علی القاعده وقتی ستاد ندارند ،فعالیتی
هم ندارند .وی در این خصوص گفت :ستاد انتخابات کشور برای برگزاری میتینگها با شرط
امکان استفاده از  ۳۰درصد فضا مجور دادهاست اما تا امروز میتینگی هم برگزار نشده است.
رحمانی فضلی در این راستا درخواست کرد :در شرایط کنونی بایستی همه دستگاهها ،مردم و
کانونهای سیاسی و اجتماعی که توان تأثیرگذاری دارند ،فعال شوند و به پرشور شدن انتخابات
کمک کنند .وزیر کشور به آغاز تبلیغات انتخابات شوراهای شهر و روستا به عنوان زمینه ای برای
پرشور شدن فضای انتخابات در کشور اشاره کرد و گفت :امیدواریم با شروع تبلیغات انتخابات
شوراهای شهر ،این تبلیغات در افزایش مشارکت و گرمی بازار تبلیغات موثر باشد .رحمانی
فضلیدرخصوصمسائلمطرحشدهدرخصوصمناظراتوبرنامهتبلیغاتینامزدهاهمگفت:
برخیاعضادربارهبهبودمناظرههاوبرنامههایتبلیغاتیکاندیداهاپیشنهاداتیداشتندکهاین
پیشنهادات در جلسه فردای کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار
خواهد گرفت .وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد :تمامی مقدمات ،ظرفیتها و امکانات برای
برگزاری انتخابات سالم و قانونی در کشور فراهم است و انشاءالله در روز ۲۸خرداد ماه سالجاری
شاهد حضور پرشور مردم و شرایط امن ،سالم و قانونی برای انتخابات در کشور خواهیم بود.
علی الریجانی در پیامی به شورای نگهبان:

دالیل عدم احراز صالحیت مرا بدون
هرگونهپردهپوشیاعالمکنید

مشاورمقاممعظمرهبریوداوطلبسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوری،درپیامی
از شورای نگهبان تقاضا کرد تا همه دالیل عدم احراز صالحیت وی را بدون هرگونه پردهپوشی
به صورت رسمی و عمومی اعالم کند.
در متن پیام علی الریجانی به شورای نگهبان با تبریک سالروز بزرگداشت حضرت معصومه
(سالم الله علیها) و گرامیداشت روز دختر آمده است :از شورای نگهبان خواهشمندم بین
خود و خدا با توجه به اثبات کذب بودن گزارشهای داده شده به آن شورا در رابطه با بنده
ت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ،همه
و خانوادهام در جریان بررسی احراز صالحی 
دالیل عدم احراز صالحیت اینجانب را بدون هرگونه پرده پوشی به صورت رسمی و عمومی
اعالم فرمایید .مشاور مقام معظم رهبری در این پیام خاطرنشان کرد :حداقل به اجرای
ت کلی مصوب رهبری معظم انقالب در باب پاسخگویی آن شورا عمل نمایید.
سیاس 
علی الریجانی داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شده بود که شورای
نگهبان صالحیت وی را احراز نکرد.
پاسخسخنگویشوراینگهبانبهدرخواستعلیالریجانی
سخنگوی شورای نگهبان می گوید برای اعتراض به عدم احراز صالحیت و انتشار عمومی
دالئل آن در قانون انتخابات ریاست جمهوری حکمی پیش بینی نشده است .عباسعلی
کدخداییدرتوییترنوشت:احرازوعدماحرازصالحیتداوطلبانریاستجمهوریبراساس
اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد انجام پذیرفته و برای اعتراض به عدم احراز صالحیت و
انتشارعمومیدالئلآندرقانونانتخاباتریاستجمهوریحکمیپیشبینینشدهاست.
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عبدالناصرهمتی:

مردم! نگذارید  ۲۸خرداد به  ۲۸مرداد تبدیل شود

مشارکتحداکثری،اقتدار
درعرصهبینالمللی

ص های عزت و همبستگی
انتخابات ،یکی از شاخ 
ملی و اقتدار نظام است و حضور حداکثری مردم در
انتخابات موجب استواری و ثبات کشور بوده و و عنصری برای ناامید کردن دشمن
تلقی می شود.
بررسی اجمالیبرگزاریانتخاباتمختلفنشانمیدهدکهمشارکتحداکثری
مردم در کنار نمایش همبستگی ملی ،قدرت و استحکام ایران در عرصه سیاست
خارجی را نیز در پی داشته است .در زمان پیروزی انقالب اسالمی در  ۲۲بهمن
 ۱۳۵۷دشمنان ایران خود را آماده می کردند که با تهاجم نظامی و استفاده از
عوامل نفوذی خود در داخل ایران ،انقالب اسالمی را شکست دهند .اما حدود
 ۲ماه بعد از پیروزی انقالب ،مشارکت  ۹۸درصد از مردم ایران در نخستین
انتخاب در  ۱۱فروردین  ۱۳۵۸و انتخاب جمهوری اسالمی به عنوان نظام مورد
نظر ،دشمن را ناامید و نقشه آنان را برای حمله نظامی به ایران خنثی کرد .در دوره
جنگ تحمیلی و تجاوز صدام حسین به ایران با پشتیبانی آمریکا ،دشمنان را به
شکست جمهوری اسالمی امیدوار کرد .اما در کنار سلحشوری رزمندگان اسالم
در جبهه ها ،مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری در  ۵بهمن
 ۱۳۵۸که نماد پشتیبانی مردم از نظام بود و تکرار این تجربه در نخستین انتخابات
مجلس شورای اسالمی ،پیروزی های رزمندگان اسالم را تکمیل کرد .حضور
گسترده مردم در پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال  ،۶۸آغازی
برای شکوفائی دیپلماسی ایران در جهان ،برای رهیدن ازحجم خرابیهای جنگ
و حرکت در مسیر سازندگی کشور شد .این اتفاق با مشارکت  ۶۴درصدی مردم در
انتخابات ریاست جمهوری در سال  ۷۲موجب شد تا توطئه های دشمن خنثی و
روند تعامل با جهان در اجرای برنامه سازندگی تسریع کند.
در دهه های گذشته تداوم روند مشارکت مردم در دوره های بعدی انتخابات
ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی و انتخاب آگاهانه و هوشمندانه برای
روی کار آمدن روسای جمهور و نمایندگان ملت ،مایه اقتدار و کارآمدی نظام بوده
و فرصت های زیادی برای مقابله با راهبرد "ایران ستیزانه" استکبار جهانی علیه
ایران ایجاد کرده است.
مشارکت حداکثری مردم برای تعیین سرنوشت خود ،در روابط خارجی و
دیپلماسی کشور نیز تاثیرات غیرقابل انکار داشته و کیفیت و کمیت این حضور
بسیاری از معادالت بین المللی بخصوص در عرصه دفاع از منافع هسته ای را به
نفع ایران رقم زده است.
چند سال قبل در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ،روزنامه گاردین در گزارشی
با عنوان «ایران آماده برگزاری انتخابات ریاستجمهوری میشود» ،نوشت:
«برگزاریموفقیتآمیزانتخاباتریاستجمهوریایرانسببمیشودتانمایندگان
هستهایایرانازموضعیقویدرمذاکراتهستهایحضوریابند.حضورمیلیونی
ملت ایران پای صندوقهای رای به جهانیان نشان خواهد داد که برنامه هستهای
ایران مسالمتآمیز بوده و از مشروعیت و محبوبیت عمومی برخوردار است».
طبعا استقبال ملت از صندوقهای رای ،چشم انداز مثبتی از ایران را به جهانیان
ارائه کرده و نمایش ثبات کشور موجب تشویق همکاری های اقتصادی دیگر
کشورها با ایران بخصوص در حوزه صادرت کاال و افزایش درآمد ملی خواهد شد.
این حضور قدرت چانه زنی ایران در مذاکره با کشورهای دوست برای تامین منافع
ملی و همچنین در مذاکرات هسته ای برای رفع تحریم ها را دوچندان می سازد.
مشارکت حداکثری مردم موجب ایجاد امید به آینده در سطح دخلی و مایوس
شدن دشمنان و بدخواهان در عرصه خارجی و در یک جمله ،بیمه ساختن ایران
در مقابل تعرضات خارجی خواهد شد.
شواهد نشان می دهد که برای انتخابات پیش رو در  ۲۸خردادماه نیز جبهه
استکبار و در رأس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی از ماهها پیش سناریوهای خود
را برای کاهش مشارکت مردم طراحی کردهاند .تشدید فشارها و فضاسازی های
رسانهای از طریق ادعای «نقض حقوق بشر» در ایران ،حفظ تحریمها و فشارهای
اقتصادیعلیهملتونگرانساختنمردمنسبتبهخطرکروناازجملهسناریوهای
دشمن برای کاهش حضور مردم در انتخابات است.
در معادالت پیچید ه بینالمللی ،امروز نقش مردم به عنوان یک منبع قدرت برای
نظامهایسیاسیتثبیتشدهاستومشارکتبیشترملتدرانتخاباتصرفنظر
ازگرایشهایگروهیوجناحی،محاسباتدشمناندرقبالایرانراتغییرخواهد
داد .رهبر انقالب اسالمی در سالگرد ارتحال امام خمینی ،تشویق به مشارکت در
انتخابات را وظیفه همه مردم دانستند و گفتند« :تک تک مردم خود را موظف
بدانند که همه آحاد مردم اعم از خانواده ،دوستان و آشنایان را به مشارکت در
انتخابات دعوت کنند و این ،مصداق "تواصی به حق" است» .امید است در چنین
شرایطی نه فقط افراد صاحب نفوذ بلکه آحاد مردم باید در مسیر تواصی به حق
حرکت کرده و با دعوت و ترغیب مردم به حضور در انتخابات ،حماسه دیگری رقم
زده و اقتدار ایران عزیز در عرصه ملی و جهانی را به نمایش گذارند.
محسنپاکآیین*

محسنرضاییمطرحکرد:

ضرورت انجام دو جراحی بزرگ
در حکمرانی و اقتصاد ایران

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری گفت :ما به دو جراحی بزرگ،
یکی اصالح از درون قدرت و معماری نوین اقتصاد ایران نیاز داریم و اصالح از درون
قدرتیعنیدرحکمرانی،قوانینساختارورفتارهابایداصالحوکنارآناقتصادایران
معماری شود .محسن رضایی عصر روز شنبه ۲۲ ،خرداد در سومین و آخرین دوره
مناظره تلویزیونی در پاسخ به سوالی در مورد دغدغههای مردم گفت :دغدغههای
مردم بیشتر از ۷دغدغهای است که صداوسیما مطرح کرد .همچنین این دغدغهها
منظومهای است که کنار هم شکل گرفته است .وی با طرح این پرسش که چرا
این دغدغه هاحل نشده است ،ادامه داد ۵۰ :سال است گرانی ،بیکاری ،کاهش
ارزش پول ملی و معیوب بودن رشد اقتصادیرا می بینیم .ایران اقتدار از دست
رفته خود را بعد از  ۳۰۰سال به دست آورده و در برخی زمینههای دفاعی و امنیتی
پیشرفتهای خارقالعاده داشته است .نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری خاطرنشان کرد :وقتی مردم این دو را کنار هم می بینند احساس میکنند
یک مشکلی وجود دارد .خود مقام معظم رهبری فرمودند راهحلها مشخص است
اما چرا مشکالت حل نمی شود که من در این جلسه رونمایی می کنم چرا نمی شود.
وی ادامه داد :وقتی نگاه می کنیم می بینیم چادر مشکی ،گوشت ،ذرت و اینها هر
کدام در اختیار یک عده است .آن طرف تر که میرویم آقازادهها و جلوتر که میرویم
دانه درشت ها را میبینیم دولتها و و مدیران کشور در این میان چه میکنند؟
علیرضازاکانی:

در سال نخست ریاست جمهوری تورم را
بهنصفمیرسانم
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ناترازی بانکها ،عدم اصالح
ساختاربودجهوافزایشنقدینگیراازجملهدالیلمشکالتکشوردانستوگفت:در
سال نخست ریاست جمهوری تورم را به نصف میرسانم.علیرضا زاکانی روز شنبه در
سومین مناظره سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره برنامههای دولت
خود برای مبارزه با گرانی و تورم ،افزایش عدالت و کاهش فاصله طبقاتی ،رفع رکود،
ایجاد شفافیت و مقابله با فساد اداری و مالی ،ساماندهی یارانهها ،مبارزه با بیکاری و
ایجاد اشتغال و تامین مسکن ،افزود :مساله نخست کشور گرانی و تورم است به ویژه
اینکه در حوزه خوراک و پوشاک این موضوع بیشتر تشدید شده است و مردم بیچاره
شدهاند .تورم در سال  ۱۳۹۰به میزان  ۱۹درصد و در سال  ۹۲به میزان  ۳۹درصد
و بهشکل مستمر و نقطهای به حدود  ۵۲درصد رسید و این فاجعهای است که دولت
ایجاد کرده است .نامزد انتخابات ریاستجمهوری درباره افزایش نقدینگی از ۶۰۰
هزار میلیارد تومان به حدود ۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومان ،عنوان کرد  :نقدینگی با این
شرایط  ۶برابر شده و پایه پولی از  ۲۰۰هزار میلیارد تومان به حدود  ۴۰۰تا  ۵۰۰هزار
میلیاردتومانرسیدهاستکهبایدآقایهمتیپاسخگوباشند.

نامزدسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوری
خطاب به مردم گفت :نگذارید  ۲۸خرداد تبدیل به
 ۲۸مرداد شود .قدرت خود را به همه کسانی که
نمیخواهند خوشحالی شما را ببینند نشان دهید.
به همه کسانی که میگویند اگر مشکل دارید جمع
کنید بروید .ایران وطن ماست اینجا ایران ماست.
عبدالناصر همتی عصر شنبه در بخش اول از نیمه
نخست سومین مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست
جمهوری اظهار کرد :بدون اعاده رشد اقتصادی در
حد  ۵درصد نمی شود مشکل بیکاری را حل کرد و
شاهد رشد اقتصادی باشیم و بدون سرمایه گذاری
رشداقتصادیامکانپذیرنیست.
وی با بیان اینکه علم اقتصاد می گوید باید محیط
سرمایه گذاری امن باشد ،اظهار داشت :گرانی
وجود ندارد و تورم عامل گرانی است  .تحریم در یک
دهه گذشته مبادالت اقتصادی ما با دنیا بر هم زده
است و شما یک کشور نشان دهید که بدون مبادالت
اقتصادی با جهان رشد داشته است.
همتی تصریح کرد :بدون رشد اقتصادی کشور
نمیتوان بیکاری را حل کرد اما ظرف چند دهه
گذشته میانگین رشد اقتصادی ما نیم درصد بیشتر
نبود در طول یک دهه گذشته تقریبا می توان گفت
سرمایه گذاری شیب منفی نزولی داشته و بدون
سرمایهگذاریرشداقتصادیمعناندارد.
وی ادامه داد :دوستان راجع به یکسری روبنا ها
صحبت می کنند .اقتصاد مفاهیم و معادالت خود
را دارد علم اقتصاد به ما میگوید باید محیط سرمایه
گذاری امن باشد و بر مبنای یک محیط سرمایه
گذاری بتوانیم به رشد اقتصادی برسیم و این رشد
اقتصادی را می توان در بین مردم عادالنه تقسیم
کرد.
همتی عنوان کرد :آقای رئیسی می گویند گرانی
سازی ،باید جلو گرانی سازی را بگیریم تورم عامل
گرانی است که در دنیایی که تورم شده است نگرانی
وجود ندارد شما در اروپا دیدید که مبارزه با گرانی
وجود داشته باشد چرا قیمت ارز باال رفت؟ چرا
قیمت مسکن باال رفت؟ خود را به راه دیگری نزنیم
جنابآقایرئیسی.
وی ادامه داد :توجه کنید تحریم در یک دهه

گذشته مبادالت اقتصادی ما با دنیا را بر هم زده
است چرا این اتفاق افتاده است شما یک کشور در
دنیا نشان بده که بدون مبادالت اقتصادی جهانی
بتوانند پیشرفت کرده باشند و رشد کرده باشند.
جناب آقای جلیلی میفرماید اگر این هفت مشکل
است چرا راجع به موضوعات دیگر حرف میزنیم
چیزهای دیگر بسیار مهم است ،تحریم بسیار مهم
است.
هزینه ۱۶میلیارد دالری تحریمها بر اقتصاد ایران
همتی عنوان کرد :من برنامه خاص برای اشتغال
جوانان ،مسکن جوانان ،کنترل تورم اعاده رشد
حداقل  ۵درصدی و برگرداندن تورم به دامنه  ۸تا
 ۱۲درصد دارم .اما در این هفت دقیقه فرصت نمی
شود .باید چند نکته را عرض کنم همین جریانی که
دوستان بیاید چرا از علت دیگری صحبت نمیکنید
منمیگویماینجریانمیخواهدبدوندنیازندگی
کنیم .وی تصریح کرد :بدون دنیا زندگی یعنی چه
شما بلد نیستید بدون دنیا زندگی کنید و اگر بلد
باشید نتیجه آن رشد  ۸درصدی تبدیل به رشد ۰
درصدی یا منفی میشود .من میگویم هزینه آن
را چه کسی می دهد از جیب مردم برمیدارند این
هزینه ها را مردم می دهند.
نامزد سیزدهمین دوره ریاست جمهوری عنوان
کرد :به مردم بگویید؛ یک کشتی با پرچم جمهوری
اسالمی نمیتواند روی دریا بفرستیم ،پرسپولیس و
استقالل نمی تواند پول خود را از AFCبگیرند برنده
می شوند و نمی توانند پول خود را بگیرند.
همتی عنوان کرد :در مورد تجارت کشور بگویید
که به خاطر معادالت محدود کشور سالی  ۲۰درصد
هزینه می دهیم و  ۱۶میلیارد دالر هزینه به کشور
وارد میکنیم چرا میگویید راجع به عوامل دیگر
صحبت نکنید جناب آقای رئیسی سوال من این
است که حضرتعالی که به عنوان سرگروه این پنج
نفرهستندکهدرمقابلمنایستادهاندبفرماییداگر
قدرت دست تندروها بیافتد چه اتفاقی میافتد و
خیلی راحت می گویم تحریمهای جدید با اجماع
جهانیبیشتراتفاقمیافتد.
وی ادامه داد :برجام راه حلی بود که آقای ظریف
با راهنمایی و حمایت مقام معظم رهبری پیش روی

کشور گذاشت اما شما به مردم بگویید چرا برای
مردم نفعی نداشت من میگویم به این دلیل که
اگر تحریمها نبود کاسبان تحریم سالی  ۳۵۰هزار
میلیارد تومان ضرر می کردند .این ۳۵۰هزار میلیارد
تومان ۶برابر حقوق پرستاران و معلمان کشور از کنار
آن راحت نگذریم.
همتی در ادامه گفت :فکر میکنید به همین
راحتی وضع مملکت خراب شده و تورم ایجاد شده
است به دلیل اینکه دولت کسری بودجه پیدا کرده
است .چرا دولت کسری بودجه پیدا کرد برای اینکه
سالی  ۴۰تا  ۵۰میلیارد دالر درآمد کشور به خاطر
تحریمکمشدهاستچرابایدبگویییمنهاینهانیست
خواهش می کنم به این نکات توجه کنید .اینها
این کاسبان تحریم برای اینکه پول از دستشان نرود
اجازه نمی دهند سرمایهگذاری خارجی در کشور
بشود.
ویتصریحکرد:ترامپوکاسبانتحریمباهمدیگر
زیرمیزمذاکراتزدندمنمطمئنمیکدولتعاقلبا
حمایتوپشتیبانیرهبریبهزودیمیتواندتحریم
ها را بردارد.
مخالفان اف ای تی اف در زمین ترامپ بازی کردند
همتیتصریحکرد:آیامیخواهیدپسازبرداشتن
تحریمها ایران از منفعت اقتصادی بهره ببرد؟ من
ً
فکر میکنم شما نمیخواهید اصال سرمایه وارد
کشور شود .االن چند سال است که ما نتوانستیم
سرمایه جذب کنیم .شما نمیخواهید شغلی برای
جوانان ایجاد شود اما مردم می خواهند اما فکر
میکنم جناب آقای رئیسی و آنهایی که در ستاد
شما شبانه روز فعالیت میکنند اینها نشستند و
مخالف برجام هستند آنها مخالف تصویب اف ای
تی اف هستند.
وی ادامه داد :االن این  ۵نفر که در مقابل من
نشسته اند جناب آقای رییسی ،جلیلی ،زاکانی،
یزاده هاشمی اینها
رضایی و جناب آقای قاض 
نگذاشتند دوسال اف ای تی اف را معطل کردند.
می گویند رابطه با خارج نمیخواهیم  ،بانک ها
ارتباط با خارج را نمی خواهند .خب معلوم است
وضع کشور این می شود و نرخ ارز باال میرود.
همتی ادامه داد :می گویند نرخ ارز باال رود گرانی
سازی کاالها اتفاق میافتد؛ من هم اقتصاد خوانده
ام و هم در سه دهه گذشته مسوولیت اقتصادی
داشته ام .من برنامه دارم حتی برای کشورهای
همسایه ای حاج قاسم عزیز توانست امنیت آنها را
فراهم کند من میخواهم روابط اقتصادی گسترش
پیدا کند .در سیاست خارجی من عربستان دشمن
نیست و امارات دشمن نیست .خودروساز داخلی
میتواند پیشرفت کند اما باید با خودروساز خارجی
رقابت کند این نیست که پراید را به قیمت فورد
آمریکاییبهمردمبدهندوتحمیلکنند.خاکریزاین
جنگ تحمیلی در خانه مردم است االن روزی چند
نفر به بخاطر داروهای خاص از بین می روند.
همتی تصریح کرد :آقای رئیسی و همه دوستانی
که با اف ای تی اف مخالفت کردید گل به خودی
زدید شما با تندروی در زمین ترامپ در این مدت
بازی کردید .من خواهش میکنم به این نکته توجه
کنید تعامل با خارج و دفاع از منافع ملی اصل
اساسیبرایپیشرفتاقتصادیاست.

محسنمهرعلیزاده:

ریشهمشکالتکشورسیاستزدگیاست
نامزدسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریبابیاناینکهریشهمشکالت
کشور سیاستزدگی است ،گفت :بینشها ،روشها و نگاهها باید عوض شود و
نگاه ارباب-رعیتی از بین برود.
محسن مهرعلیزاده عصر شنبه در سومین مناظره نامزدهای سیزدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد :مهمترین دغدغه من ،مساله از بین
رفتن اعتماد مردم به مدیران و دولت است .مردم بیصداقتی را در رفتار و کردار
و گفتار مدیران احساس میکنند و بر همین اساس ،به مجموعه عملکردهای
دولت بیاعتماد هستند و این بیاعتمادی باعث می شود که مردم با دولت
نراهمنبینندودنبالهمکاریبادولتنباشند.
همکارینکنندوکارهایخوبآ 
وی دغدغه دیگر خود را صداوسیماست عنوان کرد و افزود :کاری شده که
مرجعیت رسانه از تهران به لندن انتقال پیدا کرده و االن کمتر از  ۱۰درصد مردم
اخبارشان را از رسانه ملی دریافت میکنند .صداوسیما فیلم تبلیغاتی بنده را
سانسور کرد زیرا تصویر حضرت امام خمینی(ره) ،رهبری معظم انقالب ،آیت
الله طالقانی و شهید بهشتی در آن استفاده شده بود .صداوسیما متاسفانه امروز
نمایندهاقلیتاقلیتهمنیست.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد :ریشه مشکالت عمدتا امروز
در سیاست زدگی است .بینشها ،روش ها و نگاه ها باید عوض شود و نگاه
ارباب-رعیتی باید از بین برود.
مهرعلیزاده خاطرنشان کرد :بعضیها میخواهند همه جا باشند و همه کاره
باشند و همه جا دخالت کنند .آنها آنجا که باید باشند ،نیستند و آنجا که نباید
باشند ،هستند .امروز اقتصاد و معیشت ما هم متاسفانه دچار همین فضای
سیاستزدگی سنگین است .بعضیها هیچ التزامی به قانون و برنامه ندارند.
این همه برنامه وجود دارد ولی افسوس که هیچ التزامی به اجرای قانون نیست.
مشکلازعملکردمدیرانوساختارهاست.
وی این سئوال را پرسید که چرا کوچکترین مشکل اجتماعی به یک بحران
تبدیل می شود و به نارضایتی عمومی تبدیل می شود و گفت :یک سیل یا زلزله
می آید کشور دچار بحران نارضایتی می شود و با گرانی بنزین ،مسائل آبان ۹۸
اتفاق میافتد .مسالی که مطرح می شود راه حل هایی دارد که مردم آنها را می
دانند اما متاسفانه بعضی ها راه حل هایی ارائه می کنند که راه حل های واقعی
نیستند.
اشکنه خوردن و لنگ پوشیدن راه حل نیست
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه اشکنه خوردن و لنگ
پوشیدن راه حل نیست ،خاطرنشان کرد :ما می توانیم بحران ها را کنار بزنیم و
مشکالت را حل کنیم ،به شرطی که با هم باشیم .جوانان ما امروز در پروژه های
سنگیندرسطحبینالمللیدرناساونیورالینککارمیکنند.اگرمااینجوانان
را نگه داشته بودم و فراری نمی دادیم ،االن این وضعیت را داشتیم.
مهرعلیزاده،شفافیتوصداقتبامردمدرکنارمعیشت،اشتغال،امنیتشغلی
و آزادی های اجتماعی را از دیگر دغدغه های خود عنوان کرد و گفت :اگر
شفافیت بود این همه اختالس و رانت خواری که موجب بی اعتمادی مردم به
مدیریت در کشور شده ،وجود نداشت .اگر پرونده هایی مثل پرونده های عیسی
شریفی که به شهردار وقت وصل بود و االن چهار سال است که خاک می خورد و

یک رانت و اختالس چند هزار میلیاردی را شامل می شود و هیچ کس ،کاری به
کسی در این پرونده ندارد و پرونده بابک زنجانی و مساله طبری ها ریزتر و دقیق
تر بررسی می شد ،مردم اعتماد می کردند.
وی با بیان اینکه مردم صداقت و روراستی را می خواهند ،خاطرنشان کرد:
مردم می پرسند آیا کرونا واقعا خطرناک است و باید در خانه ها بمانند و کسب
و کارشان را تعطیل کنند .اگر کرونا خطرناک است خوزستان که چند ماه است
وضعیتش قرمز است و روزی بیش از  ۱۰۰نفر از کرونا دارند ،می میرند .پریروز
آقای رئیسی در خوزستان نمایش و تبلیغات با حضور هزاران نفر راه انداخته
است .مردم می پرسند به چه باید اعتماد کنند .خطر کرونا هست یا نیست؟ به
این ترتیب آقای رییسی که می خواستند سید محرومان باشند سید مرحومان
می شوند ۱۰ .نفر از مدیران سیستم قضایی در فارس واکسن زده اند .مردم می
پرسند آیا این واکسن زده ها قانونی و شفاف بوده است.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنانش ،روز
دختر ،والدت حضرت فاطمه معصومه(س) و دهه کرامت و موفقیت های تیم
های فوتبال والیبال کشور را به ورزشکاران ،دستاندرکاران و مردم تبریک گفت و
افزود :برنامه دولت زندگی ،یک برنامه اقتصاد محور است و یک برنامه اقتصادی
اجتماعی است که هم به توسعه اقتصادی می پردازد و هم به تامین اجتماعی و
معیشتیمردممیپردازد.
نباید بدون هیچ دلیلی وحدت کشور را خدشه دار کنیم
مهرعلیزاده با اشاره به اهمیت زبانهای محلی در کشور گفت :زبان محلی باید
در دانشگاه و مطبوعات مورد استفاده قرار گیرد .نباید بدون هیچ دلیلی وحدت
کشور را خدشه دار کنیم.
دغدغههای اهل سنت از دیگر مسائل مطرح در صحبت های مهرعلیزاده بود.
وی در این زمینه گفت :چرا باید این گروه از داشتن مراکز تربیتی و عبادتگاه در
برخی از مناطق کشور محروم باشند .اهل سنت را بیدلیل از مدیریت در کشور
بازداشتهایم؛ در دولت زندگی به دنبال جبران تبعیض به اهل سنت هستم.
وی با بیان اینکه امروز اشرافگری برخی از مسووالن و اختالسهای فراوان
بذر امید را در کشور خشکانده است گفت :در دولت سالم من به دنبال احیای
اعتماد اجتماعی و روح امید در جامعه هستم .می خواهم نقش موثری برای زنان
و جوانان در دولت ایجاد کنم .باید از ظرفیتهای آنان استفاده کنیم .برای همه
حاشیه نشینهای شرق و غرب کشور برنامه داریم.
مهرعلیزاده در پاسخ به نقد زاکانی نیز گفت :شما از دولت اصالحات تنها
کرسنت را برجسته میکنید در حالی که چشم خود را بر روی اعتماد عمومی،
اصالحات اجتماعی ،تورم تک رقمی و تعامل سازنده با دنیا را بستید.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اذعان کرد :در دولت
زندگی ،من خود را موظف به رفع تبعیضهای گذشته میدانم .منظور من از
توجه به محرومان و مستضعفان توجه زیربنایی است و رفع محرومیت را توزیع
ثروت و نه توزیع فقر میدانم.
مهرعلیزاده در انتها بیان کرد :در مورد صحبتهای آقای زاکانی عرض میکنم
که بهتر است به  FATFتوجه کنند تا به دیوارنوردیهای مختلف و آب در آسیاب
ترامپریختندچارنشوند.

سعیدجلیلی:

امضایکنوانسیونهای FATFهیچ
فایدهای برای کشور ندارد
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :با قاطعیت میگویم که
الزم نیست که بدانیم  FATFبه نفع کشور ما است یا نیست؟ امضای کنوانسیونها
هیچ فایدهای برای کشور ندارد و حاضرم با هرکسی در این قضیه مناظره و بحث کنم.
سعید جلیلی عصر شنبه در سومین مناظره با موضوع دغدغه مردم درباره راهکار
دولت او در مقابله با تورم ،عدالت ،رکود ،مقابله با فساد ،یارانهها ،اشتغال و مسکن
اظهار کرد :این هفت دغدغه درستی است .اما دغدغه مردم چیز دیگری است  .چرا
این موضوعات حل نمی شود.
وی افزود :دوستان پاسخهایی به هفت موضوعی که بیان شده است ،دادند و من
هم پاسخهایی دارم .اما دغدغه و مشکالت مردم مانند کرونا نیست که هم مساله و
هم پاسخ ناشناخته است.هم مساله و مشکالت مشخص است اما چرا حل نمیشود.
نامزد سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ادامه داد :امروز متوسط نرخ تورم در دنیا
 ۲.۵درصد است .بیش از صد کشور تورم خود را زیر  ۵درصد پایین آورده اند .سوال
این است چرا در ایران حل نشده است .پاسخها هم که مشخص است که چرا حل
نشدهاست؟
وی گفت :درباره مسکن میگویند ما زمین ،مصالح و نیروی انسانی داریم پس
امکان ساخت مسکن را داریم ،چرا حل نشده است؟ دغدغه مردم این است که چرا
دولتهاعقبهستند؟ماصحبتازمقامرییسجمهورمیکنیمآنهمرییسجمهور
ایران ،یعنی کشوری با این همه ظرفیتهایی که دارد و میتواند موفق باشد و جهش
ل ما این است که چگونه ابتداییترین موضوعات را حل کنیم؟
داشته باشد .امروز سوا 
دغدغه مردم این طور چیزها است .خود مسال ه مشخص است در کوچه و بازار اینها را
میدانند و با زندگی خود لمس میکنند.
تورم باران نیست که بگوییم سال دیگر میآید یا نمیآید
جلیلی افزود :چرا این راه حلها پایدار نیست؟ دولت می گوید من دوسال یا سه
سال تورم را کنترل کردم در حالی که تورم مثل باران نیست که بگوییم سال دیگر باران
میآید یا نمیآید؟ بحث این است که مردم نگرانی دارند که آیا سال دیگر هم تورم پایین
خواهد بود یا نخواهد بود؟ این روند ثابت خواهد بود یا نخواهد بود؟ چند سال خوب
می شود و یکدفعه فنر تورم در می رود و گران می شود؟ سوال و دغدغه مردم این است.
نامزد سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ادامه داد :همین هفت موردی را که
میگویید دغدغه مردم است و درست هم است می گویند پس چرا مسائل دیگر به
عنوان مسائل اصلی مطرح می شود؟ چرا مسائل دیگر ضریب پیدا میکند و با قدرت
بیشترمطرحمیشود؟
وی گفت :رویکرد دولت من این است که هر کدام از این مسائل پاسخهای خاص
خود را دارد که برخی درست است و برخی را هم نامزدهای دیگر عنوان کردند .بحث
ماایناستاگرمیخواهیداینمسائلراحلکنیدبایدبرنامهجدیدداشتهباشید.اگر
میخواهید یک قالی ایرانی هم ببافید ،نیازمند یک نقشه جامع هستید تا رج به رج و
گره به گره مطابق نقشه زده شود.
جلیلی افزود :رییس جمهور کارش همین است و با کار وزیر فرق میکند؛ باید به
این نقشه اشراف داشته باشد باید به کار وزارتخانههای مختلف اشراف داشته باشد.
باید مسکن ،نظام سالمت و اقتصاد را بشناسد .رییس جمهور باید بتواند در بزنگاهها
تصمیمگیری کند و موانع را پشت سر بگذارد.
قاضیزادههاشمی:

منابعکشوربهشکلنادرست
در حال توزیع است

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت :منابع کشور به صورت نادرست در حال
توزیع است و مجموعه منابع بانکها ،بودجه نادرست توزیع میشود و متاسفانه این
ساختارهااستضعافگرهستند.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی روز شنبه در سومین و آخرین مناظره نامزدهای
ریاست جمهوری ،گفت :دغدغههایی که اشاره کردید ،به درستی دغدغه عموم مردم
است اما این دغدغهها الزم است تا ریشهیابی و روش اصالح آن بیان شود .قبال نشان
داده بودم که نحوه توزیع منابع در کشور ،نحوه درآمد ،عدم توازن سراسر کشو ،نحوه
توزیع بیکاری به چه ترتیب هست.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد :این موارد روندهایی است که از سال
 ۱۳۴۵تاکنون براساس شاخص و آمار همچنان تکرار میشود .وضعیت افزایش نرخ
بیکاری در سراسر کشور و وضعیتی که در حوزه اشتغال اتفاق میافتد .بخشهای
تولیدی ما در حال کاهش و بخش خدمات بخصوص کارمندی در حال افزایش است.
نحوه توزیع نرخ بیکاری در استانها را میبینید که به چه شیوه است.
قاضیزادههاشمیتصریحکرد:موضوعاتیکهعدمتوازندربخشآموزشومسکن
استوبهطورمثالبااینکهافزایشتولیدمسکنداریمامااینامرمحصولچنداستان
است و این باعث شده کم کم یک مهاجرت سراسری شکل گیرد و وضعیت ترکیب
جمعیتیکشورتغییریابد.اینمهاجرتسراسریآسیبهایجتماعیمانندطالقرا
افزایش میدهد و هویت اجتماعی از بین میرود و وضعیت سرمایه اجتماعی کاهش
مییابد .وی اضافه کرد :دالیل آن روشن است زیرا منابع کشور به صورت نادرست در
حال توزیع است و مجموعه منابع بانکها ،بودجه و جاهای مختلف نادرست توزیع
میشودومتاسفانهاینساختارهااستضعافگرهستند.
قاضی زاده اضافه کرد :مردم این موضوعات را از چشم چه افرادی می بینند ،آنها این
موضوعات را از نحوه مدیریت ناکارآمد و کارنابلد مسووالن میبینند که این امر سبب
دلزدگی مردم میشود .آنها میبینند که ما در پنجره طالیی هستیم اما وضعیت کشور
به جای رشد ،دچار یک انسداد شده است.
وی تاکید کرد :کارنامه همه دولتها در این زمینه روشن است و همه دولتها نقاط
مثبت و ضعفی داشتند و اما موضوعات اساسی حل و فصل نشده است و مشکالتی
که در گذشته در مناظرات دوره قبل ذکر می شد االن هم ذکر میشود .حتی افت
کردیم و مفاهیم متعالی مانند آزادی و امثال آن در آنجا ذکر میشد و االن حداقل
معیشت شده است .قاضی زاده هاشمی تصریح کرد :این اختالالت اجتماعی و
کاهش سرمایه اجتماعی را مردم از نحوه مدیریت میبینند و بیاعتمادی به دولتها
را شکل داده است .در موضوع کرونا مردم چقدر گرفتار شدهاند؟ خانواده ای را
میشناسم که مادر سرپرست خانوار فوت کرده و دو فرزند یتیم دارد و پدر سرپرست
خانوار فوت کرده و یک اختالل رفتار و یک نوع سوء تصمیم گیری میبینند و بعد هم
تقصیرهاگردنمردممیافتد.
ابراهیمرئیسی:

نمی توانید در این انتخابات دو قطبی
ایجادکنید

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه هیچ فیلتری در قوه
قضاییهدرزمانمنانجامنشدهاست،گفت:منگفتمدسترسیبهاینترنتبرایهمه
حتی فقرا آزاد بشود چرا فضاسازی میکنید اگر تصمیم گرفتید دو قطبی ایجاد کنید
که با شماها این قضیه راه نمیافتد.
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در آخرین مناظره تلویزیونی
نامزدهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری با موضوع «دغدغههای مردم»
اظهارداشت:اصالحدولت،مبارزهبافساد،ناکارآمدیوتبعیض،حمایتازخانوادهها
و اقشار محروم ،جهش تولید و تقویت کسب و کارسه بخش اصلی است که به آنها
پرداختهخواهدشد.نامزدسیزدهمینانتخاباتریاستجمهوریاضافهکرد:یکیاز
مشکالت مردم ،مساله فساد است .ما در دستگاه قضایی با مفسدان برخورد کردیم اما
برخورد با فساد و بسترهای فسادزا در دولت باید باشد .وی اضافه کرد  :حتما افرادی
که آلوده باشند یا کسانی که زمینه رانت و فساد داشته باشند ،جایی در دولت ندارند و
حتما باید سامانه جامع اطالعات اقتصادی ایجاد کرد که همه دادههای اقتصادی را
بتواند رصد کند .رئیسی ادامه داد :از برنامههای دیگر ،سامانه شفافیت است که همه
ی پشت ویترین قرار دهد.
قراردادها ،عملکرد شرکتها و مدیران دولتی را در سامانه ا 
نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد :در آستان قدس
رضوی ۳۵ ،تا ۴۰شرکت را پشت ویترین قرار دادیم؛ این موضوع باعث جلب اعتماد
مردم میشود .وی با تاکید بر اینکه شفافیت باعث افزایش اعتماد عمومی می شود،
افزود:در ابتدای ورود به قوه قضاییه یکی از مسائلی که مردم و رسانهها و نمایندگان
مجلس مطرح کردند ،موضوع حساب در اختیار رئیس قوه قضاییه بود.
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تغذیه زنان؛

 10تا از بدترین عادتهای غذایی در خانمها

خود غذایی که در بشقابتان میگذارید و میخورید مهم نیست ،بلکه
فقط ِ
ً
شیوهی غذا خوردن شما هم میتواند بر سالمتیتان اثر بگذارد .خصوصا
خانمها دارای عادتهای غذایی خاصی هستند که هرچند بینشان متداول
است اما روشهای درستی نیستند.
خیلی از عوامل وجود دارند که شاید حتی ندانید چگونه به سالمتی شما
آسیب میزنند؛ از ننشستن هنگام غذا خوردن و ُپرخوری و کمبود مواد مغذی
ی گرفته تا تراکم استخوان و حتی قدرت باروریتان؛ اما
الزم برای تخمکگذار 
ً
نگراننباشید،مطمئناشمامیتوانیداینعادتهارااصالحکردهویکشیوهی
درست تغذیهای را از همین امروز شروع کنید .فقط کافیست یاد بگیرید بدون
اینکه ُپرخوری کنید یا سراغ مواد غذایی ناسالم بروید ،چگونه از غذا خوردنتان
لذت ببرید .در این مطلب به شما خواهیم گفت بدترین عادتهای غذایی که از
همین امروز باید متوقفشان کنید چیست و در عوض چه باید بکنید.
ایستادهغذامیخورید
مادرهای شاغل ممکن است به دلیل کمبود وقتی که اغلب با آن مواجه
ً
هستند ،حین اینکه مثال به تکالیف بچهها رسیدگی میکنند جلوی کانتر
ً
آشپزخانه بایستند و غذایشان را همزمان بخورند .این کار اصال درست نیست؛
یک صندلی مقابل کانتر بگذارید و بنشینید و غذایتان را میل کنید .وقتی با
عجله و بدون توجه غذا میخورید ،بدنتان اطمینان ذهنی که برای خوردن
ً
نیاز دارید دریافت نمیکند .حتما بنشینید ،قاشق و چنگال دستتان بگیرید،
به غذایتان نگاه کنید ،لقمهها را خوب بجوید و بدون عجله و با مکث غذایتان
را میل کنید.
باقیماندهیغذایفرزندتانرامیخورید
بله ،کالریهایی که در باقیمانده غذای بچههایتان وجود دارند نیز به حساب
میآیند .درست است که دور ریختن غذای اضافی اسراف است اما اگر این

 ۷ماده غذایی را مصرف کنید تا دچار
ریفالکسمعدهنشوید

فودمپ ها یا همان غذاهای حاوی کربوهیدرات مسئول التهاب روده ،گاز،
نفخ و دیگر مشکالت ناراحت کننده معده باشند.
اینکربوهیدراتهاهضمسختیدارندازاینروکاهشمصرفغذاهاییکه
حاویفودمپهستندبهبهبودهضم،ازبینبردنمشکالتدستگاهگوارشو
کاهش وزن کمک خواهد کرد.
با این حال مصرف برخی مواد غذایی برای از بین بردن ریفالکس معده،
خالی از لطف نیست:
ماست :به خاطر داشته باشید که در اینجا منظور ما ماست های شیرین
شده و دارای خامه نیست .انواع ماست کم چرب یا بدون چربی منجر به
کاهش فشار در اسنفکتر تحتانی مری و باال رفتن سرعت هضم غذا می شود.
خربزه :این گروه از میوه ها هم برای کاهش عالئم سوزش سر دل مفیدند
اما همانند آنچه که درباره موز گفته شد ،ممکن است که در معدودی از افراد،
برعکس عمل نموده و عالئم را تشدید کنند .به همین خاطر در صورت بروز
مشکل باید از مصرف آنها پرهیز شود.
سبزیجات تیره رنگ :این قبیل سبزیجات از قبیل مارچوبه ،کلم بروکسل،
کلم پیچ و اسفناج خاصیت قلیایی دارند و در هضم موثر غذا و کاهش اسید
معدهموثرند.
بلغور جو :جو دو سر یکی از بهترین انتخاب ها برای وعده صبحانه و میان
وعده در طی روز است .این ماده غذایی ،هم سیر کننده است و هم از باال
رفتن اسید معده در داخل مری ،جلوگیری می کند .جو دو سر رو حتی می
توان با کشمش مصرف کرد زیرا این توانایی را دارد که اسید کشمش را جذب
خودکند.
آدامس :منجر به افزایش تولید بزاق و کاهش میزان اسید در مری می شود.
دقت کنید که در انتخاب آدامس ها ،نوع حاوی نعناع و بدون شکر آنها را
انتخابکنید.
زنجبیل :اگر در حد متعادل مصرف شود ،یکی از مواد غذایی بسیار مفید
برای مبارزه با سوزش سر دل است .در طول تاریخ از زنجبیل به منظور از بین
بردن التهاب و مشکالت گوارشی استفاده می شده است.
موز :این میوه به دلیلPHمناسبی که دارد یک میان وعده فوق العاده برای
مبتالیان به سوزش سر دل است .خاصیت قلیایی موز منجر به خنثی کردن
اسید معده و کمک به تخفیف عالئم ریفالکس می شود .البته در معدودی از
افراد همانطور که مصرف انواع توت ها ،پرتقال و گریپ فروت منجر به تولید
اسید در معده می شود ،مصرف موز نیز می تواند همین عالمت را ایجاد کند.

مقدار غذا به نفع سالمتیتان نباشد نباید آن را بخورید .خوردن باقیمانده
غذای بچهها ،دریافت کالری روزانهتان را افزایش میدهد.
بدونبرنامهغذامیخورید
ً
همهی ما با ریزهخواریهای طی روز آشنا هستیم .مثال بعدازظهر احساس
میکنیم باید چیزی بخوریم و سراغ یخچال یا کابینت میرویم و چیزی
میخوریم تا زمان شام برسد .این کار به نفع سالمتیمان نیست.
ریزهخواریها که اغلب هم هلههوله هستند به طور کلی بدون اینکه ارزش
غذایی داشته باشند ،کالری زیادی دارند .میتوانید از میوه و سبزی بیشتر
استفاده کنید تا به عنوان اسنک و میان وعده آنها را مصرف کنید .مقداری
ماست یونانی یا چند تکه میوه ،یک میان وعده بسیار عالی میتواند باشد.
به جای اینکه چیزی را که بدنتان نیاز دارد بخورید ،چیزی را میخورید که
فکرمیکنیدمجازاست
شاید اغلب این اشتباه را میکنید و طبق ذهنیتی که از رژیم گرفتن دارید ،بر
اساس چیزهایی که مجاز هستید ،غذاهای خود را انتخاب میکنید ،نه طبق
ً
چیزی که بدنتان نیاز دارد .با این کار ،اتفاقا بیشتر میخورید تا نیاز بدن و هوس
غذاییتان را جواب دهید .به بدنتان گوش دهید و پیش از اینکه به خوردن
ً
ادامه دهید از خودتان بپرسید آیا واقعا هنوز گرسنهاید.
به غذاها برچسب «خوب» و «بد» میزنید
همهی غذاها میتوانند در یک رژیم غذایی سالم جا داشته باشند ،مگر اینکه
نسبت به غذایی آلرژی داشته باشید یا مصرف غذایی برایتان منع پزشکی
داشته باشد .برچسب بد یا خوب به غذاها زدن میتواند به شما احساس گناه
بدهد و در نهایت باعث شود رابطهی خوبی با غذاها نداشته باشید .در عوض
بهتر است بیشتر وقتها غذاهایی را انتخاب کنید که ارزش غذایی دارند و
وقتیتصمیمبهخوردنشانمیگیرید،لذتببرید.

اغلب از پودرهای رژیمی جایگزین وعده اصلی استفاده میکنید
انواع پودرها یا شیکهایی که به عنوان جایگزین غذای اصلی در بازار وجود
دارند کم کالری بوده و مواد مغذی کمی نیز دارند ،بنابراین نمیتوانند انرژی
الزم برای فعالیتهای فیزیکی و ذهنی را به شما بدهند و بهتر است از آنها به
عنوان میان وعده استفاده کنید ،نه جایگزین وعده اصلی.
جایگزین کردن غذای اصلی با انواع شیکهایی که به همین منظور تولید
شده و در بازار به فروش میرسند ،نه تنها بدنتان را تحت فشار میگذارند و باعث
میشوند زودتر گرسنه شده و ُپرخوری کنید ،بلکه از خوردن غذای اصلی که
ً
مطمئنا دارای ویتامینها و امالح بیشتر و متنوعتری است و به نفع سالمتی و
متابولیسمتاناستنیزمحرومخواهیدشد.
رژیمهای کم کربوهیدرات میتوانند برای خانمها مضرتر باشند زیرا باعث به
هم خوردن تعادل هورمونهای بدنشان میشوند .اگر دریافت کالریتان برای
مدتهای طوالنی کم باشد و سطح انرژی کمی داشته باشید باعث خواهد شد
پریودهایتان بینظم شده و از تراکم استخوانهایتان کم شود
درصبحانهتانپروتئینوجودندارد
برای خانمها اهمیت ویژهای دارد که با باال رفتن سن ،عضالت خود را حفظ
کنند (کاهش توده عضالنی از سی سالگی شروع میشود!) .اگر از شام
امشب تا ناهار فردا بدون پروتئین بمانید ،عضالتتان تحلیل رفته و قدرت خود
ً
را از دست میدهند .بهترین کار این است که حتما در صبحانهتان نیز پروتئین
مصرف کنید .ماست پرپروتئین ،تخممرغ ،جو دو سری که از شب قبل با مغزها
آنراخیسکردهاید،میتوانندگزینههایپروتئینیبسیارخوبیبرایصبحانه
باشند.
شام زیاد میخورید
خیلی از افراد تصور میکنند اگر در شام ُپرخوری کنند میتوانند با صبحانه
نخوردن در روز بعد ،این ُپرخوری را جبران کنند اما این شیوه شما را گرفتار
یک چرخه معیوب میکند .بدن شما عادت میکند که صبح چیزی نخورد و
سپس در ساعات بعدی روز این نخوردن را تالفی کند و همین باعث میشود
احساس کنید هنگام خوردن کنترلی روی اشتهایتان ندارید و حتی استرس
پیش از خوابتان زیاد شده و خوابتان به هم بریزد .با خوردن یک صبحانه کامل
این چرخه معیوب را بشکنید و پیش از خواب شام ُ
سبکی بخورید.
رژیم کم کربوهیدرات را تا مدتهای طوالنی ادامه میدهید
رژیمهای کم کربوهیدرات میتوانند برای خانمها مضرتر باشند زیرا باعث به
هم خوردن تعادل هورمونهای بدنشان میشوند .اگر دریافت کالریتان برای
مدتهای طوالنی کم باشد و سطح انرژی کمی داشته باشید باعث خواهد شد
پریودهایتانبینظمشدهوازتراکماستخوانهایتانکمشود.رژیمهایکاهش
وزن کم کربوهیدرات (مانند کتوژنیک) شاید در کوتاهمدت جواب بدهند؛ اما
برایبلندمدتمناسبنیستند،مگراینکهپزشکتانتوصیهکند.
به جای وعدههای غذایی کامل ،میان وعده خواری میکنید
شاید گاهی به نظرتان برسد به جای اینکه بنشینید و یک وعده غذای کامل
بخورید ،بهتر است در طول روز چند میان وعده بخورید .این ایده ممکن است
ً
برای کسی که مشغله زیاد دارد خوب به نظر برسد یا مثال شاید به اشتباه شنیده
باشید که این روش غذا خوردن باعث افزایش متابولیسمتان میشود .به هر
حال این کار درست نیست زیرا باعث میشود بدن شما زمان زیادی صرف
تولید هورمونهایی کند که قند خون و استرس اضافی را تنظیم میکنند.
ً
ً
ضمنا شما هرگز زمان زیادی سیر نخواهید ماند و ناخودآگاه مرتبا به خوردن
و غذاها فکر خواهید کرد! پس وعدههای غذایی اصلیتان را بخورید تا بدنتان
دچارگرسنگیهایمکررنشدهواشتهایتانقابلکنترلباشد.

مراقبتهایتابستانیدربیمارانکلیوی؛

کرونا و رعایت اصول بهداشتی؛

چگونه از افراد بیمسئولیت
عصبانینشویم؟
ایرنا زندگی -در شرایطی که بسیاری از مردم تالش میکنند تا بر اساس
دستورالعملهایبهداشتیکروناعملکنندوازتعدادسفرهاییادیدوبازدیدهابا
دوستانوآشنایانکمکنند،دیدنافرادیکهدستورالعملهایبهداشتیرارعایت
نمیکنندممکناستآزاردهندهباشد.
ویروس کرونا ما را عصبی ،تنها و غرغرو کرده است .اما آیا نگرانیهای ما در مورد
نزدیکترین و عزیزترین اطرافیانمان همیشه موجه است؟ اگر خیر چطور باید با
آنهامقابلهکنیم؟
پس از شیوع بیماری کرونا مالقات حضوری با دیگران میتواند احساس
ً
پریشانی ایجاد کند ،خصوصا وقتی همه به راهنماییها و محدودیتها پایبند
نباشند .در حدود ۷/۴میلیون نفر در انگلیس میگویند که تنها بودن در قرنطینه
برسالمتیآنهاتأثیرگذاشتهاست.ایناتفاقمیتواندتبدیلبهیکچرخهمعیوب
شود:وقتیتنهاهستیمنسبتبهدیگرانانتقادبیشتریداریم .دلیلاینماجرابه
تکامل انسان برمیگردد .وقتی انسان اولیه تنها بود ،از قبیله خود جدا و در نتیجه
بیشتر در معرض خطر بود .اکنون ،وقتی تنها هستیم ،خطری مشابه صدها هزار
سال قبل را تجربه نمیکنیم اما هنوز همان سیستم فیزیولوژیکی را داریم که با
احساس طرد شدن و تنها ماندن ،کالفه و بیتاب میشود.
مشخص است که ویروس کرونا اثر خود را بر روابط ما نشان داده است .اما در
مواجه شدن با افرادی که اصول بهداشتی را رعایت نمیکنند چه باید کرد؟
 -۱احساسات خود را بشناسید
اگرشخصیکهبهاواهمیتمیدهیدکاریراانجامدهدکهبااصولشمامغایرت
ً
داشته باشد ،طبیعی است که شدیدا نسبت به آن حس بدی داشته باشید .مردم
سعی میکنند احساسات خود را سرکوب کنند و سپس احساساتشان در کمین
آنها قرار میگیرند و از راههایی بیرون میآیند که فرد کنترلی بر آنها ندارد .بنا
براین سعی کنید احساسات خودتان را بشناسید و آن را کنترل کنید.
 -۲با سؤال شروع کنید
در نظر بگیرید که چرا فکر میکنید دوست شما قوانین را زیر پا میگذارد یا
غیرمسئوالنه عمل میکند .شما ممکن است پستی را در اینستاگرام دیده باشید،
یا اظهار نظری غیرمستقیم شنیده باشید ،اما تصور نکنید که از کل ماجرا اطالع
دارید .قبل از اینکه منتقدانه و خشمگینانه به دیگران بتازید از آن ها سؤال کنید.
 -۳همدردی کنید
آیا بخشی از شما وجود دارد که دوست داشته باشد قوانین را زیر پا بگذارد و یک
میهمانی در خانه برگزار کند؟ قبل از هرگونه برخورد ،خودتان را ارزیابی کنید.
خودآزمایی به شما کمک میکند تا از خشم و مالمت دیگران جلوگیری کنید.
سعی کنید بفهمید که تنهایی به دیگران فشار میآورد و با فهمیدن این مسئله
همدالنه با آنها سخن بگویید و به رفتار درست قانعشان کنید نه اینکه بجنگید.
 -۴قضایا را شخصی نکنید
ً
افرادیکهاحساسعدماعتمادبهنفسمیکنندوعزتنفسپاییندارندمعموال
مسائل را به خودشان میگیرند و آنها را شخصی میکنند .مهم است که مرزهای
خود را به طور آشکار و صادقانه با دوستان و خانواده خود اعالم کنید ،حتی اگر
شک دارید که ممکن است با مقاومت خاصی مواجه شوند .اما فکر نکنید که هر
رفتاری با این قصد صورت میگیرد که به شما آسیبی بزند .اگر کسی شما را دعوت
کرد به جای مالمت کردن او میتوانید بگویید« :من دوست دارم ببینمت ،اما به
خاطراینبیماریمعذبمیشم».
بعد از اینکه مرزهای خود را تعیین کردید ،می توانید گزینههای دیگری ارائه
دهید که هر دو با آنها احساس راحتی کنید .ممکن است یک پیادهروی با ماسک
یا پختن کیک با هم از طریق تماس ویدیویی گزینۀ مناسبی باشد.
 -۵برنامهریزی برای آینده را شروع کنید
فراموش نکنید که با شروع واکسیناسیون پایان دوران بیماری نزدیک است.
برنامهریزی کنید که بعد از پایان بیماری قرار است چه کنید .این کار به شما انگیزه
میدهد و فعالیتهای اجتماعی برای آینده را لذت بخشتر میکند .یک دفترچه
داشته باشید و این برنامهها را در آن یادداشت کنید.

بهترین گزینه های غذایی سرشار از امگا۳
رابشناسید
احتماال در مورد اسیدهای چرب امگا  ۳و تمام فواید آنها برای جلوگیری از ابتال
به آرتریت ،بیماری قلبی و پوکی استخوان شنیده اید.
اسیدهای چرب امگا ۳خواص سالمتی دیگری هم دارند که شامل جلوگیری از
احساس گرسنگی ،پیشگیری از افسردگی و اضافه وزن است .شما تنها با مصرف
یک قرص امگا ۳می توانید از تمام این مزایا بهره ببرید .اما گزینه های غذایی نیز
وجود دارند که سرشار از این چربی های مفید هستند .اسیدهای چرب امگا ۳
موجود در غذاها منجر به کاهش التهاب در بدن ،جلوگیری از آسیب اکسیداتیو و
بسیاری از مزایای دیگر می شوند:
ماهی قزل آال :این نوع ماهی سرشار از پروتئین ،سلنیوم ،پتاسیم ،منیزیم و
ویتامین های گروه ب بوده و تنها  ۱۰۰گرم از آن شامل  ۲۲۶۰میلی گرم اسید
چرب امگا  ۳است .مصرف منظم ماهی قزل آال خطر ابتال به بیماری هایی مانند
زوال عقل ،بیماری های قلبی و افسردگی را کاهش می دهد.
گردو :یک اونس گدو به بدن شما  ۲۶۰۰میلی گرم امگا  ۳می افزاید .گردو یکی
از بهترین منابع غذایی سرشار از اسیدهای چرب غیر اشباع است.
سویا :تنها با مصرف نصف فنجان سویای آب پز می توانید ۳۰۰میلی گرم اسید
چرب امگا  ۳دریافت کنید .اسیدهای چرب امگا  ۳موجود در گیاهان برای گیاه
خواران بسیار مفید هستند .سویای سبز سرشار از فیبر و پروتئین است و به عنوان
یک میان وعده سالم می توان آن را مصرف کرد.
روغن ماهی :روغن استخراج شده از کبد ماهی قزل آال سرشار از اسیدهای
چرب امگا  ۳و ویتامینهای دی و آ است .یک قاشق غذاخوری از روغن ماهی
حاوی  ۲۶۶۴میلی گرم امگا  ۴است .البته از مصرف بیش از حد این روغن باید
صرف نظر کنید چون شما به مقادیر زیاد ویتامین آ نیازی ندارید.
برنج قهوه ای :نصف فنجان از این برنج حاوی  ۲۴۰میلی گرم امگا  ۳است.
ضمن این که مقادیر کافی فیبر و پروتئین را نیز به بدن می رساند .برنج قهوه ای
منبع غنی از منگنز ،ویتامین ب ،فسفر ،پتاسیم و منیزیم نیز محسوب می شود و
از آنجا که کم کالری است ،در رژیم های غذایی کاهش وزن طرفداران زیادی دارد.
روغن کتان :روغن کتان ،روغن دیگری سرشار از امگا  ۳است ،اما کمتر مورد
ی گیرد زیرانگه داری آن خیلیسخت است (این روغن خیلیسریع
استفاده قرار م 
ی شود.
ی شود) .بنابراین دان کتان به روغنش ترجیح داده م 
اکسید م 
تخم مرغ :تخم مرغ در حال حاضر به عنوان منبعی برای همه مواد مغذی
شناخته میشود .یک عدد تخم مرغ حاوی  ۱۳ویتامین و مواد معدنی و پروتئین
با کیفیت باالست .برخی از تخم مر غ های ویژه غنی شده دارای دو برابر معمول
امگا ۳هستند.
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مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقمتاکیدکرد:

لزومایجادزنجیرهتولیدوعرضهصنایعدستی

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم گفت :با وجود تولید آثاری
هنریباکیفیت،نبودتشکلبرایمطالباتاینقشرونبودبازارچهدائمیبرایعرضه
تولیدات دو چالش مهم فعاالن صنایعدستی استان است.
علیرضا ارجمندی در گفتوگویی اظهارداشت  :در راستای حمایت از هنرمندان
برای عرضه تولیدات صنایعدستی ،طی مذاکرات انجام شده با اوقاف و شهرداری
مقرر شد ،در جوار بقاع متبرک ه و بوستانهای شهر و همچنین در تأسیسات
گردشگری غرفهای برای عرضه صنایعدستی قم اختصاص دادهشود.
وی افزود :امروزه تشکلهای گردشگری نقش موثری در پیگیری مطالبات و رونق
صنف خود دارند ،اما در حوزه صنایعدستی قم ،شاهد تشکلهای قوی نیستیم و
الزم است که ایجاد شود».
ارجمندی با بیان اینکه در قم  ۷۰رشته صنایعدستی فعال است تصریح کرد:
صنایعدستی نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد بنابراین نیاز داریم که در بخش
آموزش وارد شده و با همکاری صدا و سیما جوانان را به سوی هنرهای اصیل و سنتی
سوق دهیم تا بخشی از مشکالت بیکاری جوانان کاسته شود.
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم با اشاره به اینکه شرایط
کرونایی به حوزه گردشگری به ویژه هنرمندان صنایعدستی قم آسیب جدی زده و
بسیاری از کارگاه به حالت نیمه تعطیل درآمده افزود :طبق آمار ،حداقل باید به ۵
هزار هنرمند آسیب دیده از کرونا تسهیالت کمبهره تخصیص دهی م به همین علت
در صدد هستیم تا این امکان فراهم شود که به متقاضیان تا سقف ۲۰۰میلیون ریال
تسهیالت با سود ۴درصد اعطا کنیم..
ارجمندیباتأکیدبرلزومایجادزنجیرهتولیدوعرضهصنایعدستیگفت:اتصالبه
بازار یکی ازنیازهای جدیصنعتگران استودرهمین زمینهالزم است کههنرمندان
به ویژه جوانان با شیوه جدید فروش آنالین آشنا شوند در غیر این صورت نمیتوانند
در دنیای کنونی که شیوه فروش آن از سبک سنتی خارج شده ،کاالهای خود را
عرضه کنند .وی در خصوص تأمین زیرساختهای رونق صنایعدستی و گرایش
جوانانبهاینحوزهگفت:درزمینهایجادبازارچهتخصصیصنایعدستی،بازارکهنه
قم این ظرفیت را دارد که به بازار تخصصی تبدیل شود که منتظر تأمین اعتبار برای
مرمت سقف بازار هستیم تا بعد از مرمت به هنرمندان واگذار شود.
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم درپایان گفت  :با توجه به
اینکه قم یکی از قطبهای زیارتی ایران محسوب میشود به همین علت ساالنه
ی قم
حدود ۲۰الی۲۵میلیون زائر و مسافر به این شهر میآیند و بالطبع صنایعدست 
را به عنوان سوغات خریداری میکنند به نظر می رسد بعد از واکسیناسیون عمومی
کرونا ،صنعت گردشگری قم دوباره رونق میگیرد .مهمترین کاری که در حوزه
صنایعدستیبایدانجامشودایجادفضایمناسببرایعرضهتولیداتصنای عدستی
است.
علیرضازاکانی:

قم در سطح جایگاه خود مورد توجه
قرار نگرفته است

نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به رشد ۵برابری جمعیت استان قم ،عدم
توجه به زیرساخت های این شهر مطابق با این رشد جمعیتی را مورد توجه قرار داد
و گفت :دولت اقدام و اصالح توجه ویژه و اساسی به استان قم خواهد داشت ،من
از سال  ۷۱که قم را به عنوان وطن انتخاب کردم و به نمایندگی از مردم شریف این
شهر در مجلس یازدهم حاضر شدم ،توان خود را صرف رسیدن قم به جایگاه اصلی
خواهمکرد.
علیرضا زاکانی صر جمعه در ویژه برنامه انتخاباتی که از شبکه نور قم پخش شد با
اشاره به حضور علما و مراجع عظام تقلید و شهدای گرانقدری همچون شهیدان زین
الدین و صادقی در شهر مقدس قم ،این شهر را پرچمدار ایثارگری در کشور دانست
و گفت :قم به گردن انقالب اسالمی و همه ما حق دارد و شایسته چنین وضعیتی
نیست.
وی با بیان اینکه ایجاد تحول در قم باید ناظر به جایگاه معنوی این شهر و ظرفیت
های فوق العاده تاریخی ،مذهبی ،گردشگری و جغرافیایی آن باشد ،تصریح کرد:
استانی که در چهارراه مواصالتی کشور قرار گرفته و بالغ بر  ۲۰میلیون نفر جمعیت
در اطراف آن قرار گرفته اند ،باید کانون مولد فکر و معنویت و تولید در حوزه های
صنعتیوکشاورزیباشد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه قم امکانات و شرایط
بی نظیری درون خود نهفته دارد ،گفت :در دولت اقدام و اصالح به قم به عنوان
یک تکیه گاه نگاه می کنم و این شهر باید از بعد معرفتی و فکری و نیروی انسانی و
توانمندی ها پیشتاز بوده و الگوی سایر کشور باشد.
وی با بیان اینکه قم یک هزار و  ۶۰۰هکتار بافت فرسوده داشته و این امکان بزرگی
برای بازآفرینی شهری و توسعه و پیشرفت دارد ،خاطرنشان کرد :در استان قم با وجود
چنینظرفیتهایینبایدبیکاریوجودداشتهباشد.
زاکانی با اشاره به جایگاه ویژه استان قم در حوزه های گردشگری زیارتی و سالمت،
بر ضرورت احداث فرودگاه در کنار این شهر که تاکنون معطل مانده است ،تأکید کرد
و گفت :خدمات شهری در قم از جمله مترو نیز با کندی مواجه است و در حوزه های
آب و محیط زیست نیز با موانعی مواجه هستیم که باید کنار گذاشته شود.
وی در پایان تصریح کرد :من به عنوان کوچکترین شما مردم قم ،همه بزرگی ها
و عظمت این خطه را لمس کرده ام و به ارزش این جغرافیای طالیی واقف هستم و
امیدوارم با هم و در کنار هم ،شهر قم را بسازیم و آن را نمونه ای برای کشور قرار دهیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم :

طبیعتومحیطزیستهیچجایگزینیندارند

مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستانقم:طبیعتومحیطزیستهیچجایگزینی
ندارند و در صورت تخریب و نابودی ،آن را برای همیشه از دست داده ایم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم ،همزمان با
هفته محیط زیست و در راستای اجرای برنامه های مشترک حفاظتی ،این اداره کل
تفاهم نامه همکاری با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم به امضا رساند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در این جلسه بر ضرورت آموزش و
فرهنگسازیمسائلزیستمحیطیدرمیانهمهمردمومسؤوالنتأکیدکردوگفت:
یکی از مشکالتی که در راستای حفظ و حراست از طبیعت و محیط زیست با آن
مواجه هستیم ،کم آگاهی برخی تصمیم گیران در مسائل توسعه ای است.
سید رضا موسوی مشکینی با بیان اینکه رهبر معظم انقالب اسالمی در زمینه
حفاظت و پاسداری از محیط زیست حجت را بر همگان تمام کرده اند ،اظهار داشت:
طبیعت و محیط زیست هیچ جایگزینی ندارند و در صورت تخریب و نابودی ،آن را
برای همیشه از دست داده ایم.
وی طبیعت و اکوسیستم استان قم را به ویژه با خشکسالی پیش رو بسیار حساس
و شکننده دانست و گفت :ما باید با مشارکت جمعی و استفاده از تمامی امکانات
و ظرفیت ها برای حفظ طبیعت که امانت آیندگان است ،تالش کنیم تا وضعیت
نامطلوب کنونی از این بدتر نشود.
وی در پایان با اشاره به انعقاد این تفاهم نامه ،زمینه های مشترک بسیار میان این دو
مجموعه را مورد توجه قرار داد و گفت :تا کنون همکاری ها و مشارکت فیمابین به دور
ازهرگونهرقابتناسالمودرفضایتعاملیادامهداشتهوامیدواریمکهبسترهمافزایی
هرچه بیشتر که قطعا راهگشا خواهد بود ،فراهم شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم نیز در این جلسه با اشاره به برخی
اظهارنظرهای نادرست مبنی بر مانع تراشی محیط زیست و منابع طبیعی برای
توسعه ،خاطرنشان کرد :دغدغه ما بهره مندی اصولی از منابع طبیعی و خدادادی
است که بدون تردید اگر اینگونه نباشد ،آثار مخرب بسیاری بر زندگی و زیست مردم
می گذارد.
محمد شعاعی با بیان اینکه فرهنگ حفاظت از طبیعت و محیط زیست باید
در میان مردم و مسؤوالن نهادینه شود ،تصریح کرد :آسیب و لطمه به محیط
زیست جبران ناپذیر است و مردم باید با آگاهی نسبت به مسائل گوناگون زیست
محیطی ،همواره مدافع و حامی دستگاههای مسؤول در این حوزه خطیر و
حساسباشند.

نقش پدرها در رشد روانی دخترها؛

با دختران نوجوانمان چطور تعامل کنیم؟

گروه خانواده ـ زهره سعیدی:
در تربیت یک دختر درست است که هردوی والدین مسئول هستند اما پدران
نقشموثرتریدرایجادحسامنیت،استقاللوانتخابهایصحیحدخترانشان
در آینده دارند.
دختران از همان زمان تولد و مراحل مختلف رشدی شان به لحاظ بازی های
نقشی ،نقش مادر و خواهر را بازی می کنند و از اسباب بازی های عروسکی و
خاله بازی بیشتر خوششان می آید  ،آنها به لحاظ روانشناسی نیز به مسائل عینی
تر و جزئی تر توجه می کنند ،در ارتباط با مسائل و مشکالتشان بیشتر صحبت
می کنند تا درون ریزی داشته باشند .حتی به لحاظ مسئولیت پذیری نیز در
هر شرایط روحی  ،مسئولیت هایشان را به تعویق نمی اندازند و حتی با وجود
اضطراب و استرس به اهدافشان می پردازند .حتی به لحاظ علمی هم ثابت شده
کهدخترها نسبتبه پسرهافعال تر هستند.
در تقویم ایرانی سالروز میالد حضرت فاطمه معصومه(س) روز بزرگداشت
و کرامت دختران نامگذاری شده .در آستانه این روز عزیز به اهمیت تربیتی
دختران به ویژه از سوی پدرانشان در گزارشی توجهی داشتیم .پیامبر اعظم(ص)
می فرمایند که بهترین فرزندان شما دختران هستند و هر که را دختری است،
خداوند یاری دهنده او ،برکت بخش به او و آمرزنده او خواهد بود .امام صادق(ع)
نیز فرمودند پسران نعمتند و دختران حسنه و نیکی ،و خداوند از نعمت ¬ها می¬
پرسد ،ولی بر نیکی¬ها پاداش می¬ دهد .همین اشارات به روایات نشان دهنده
اهمیت توجه به دختران در دین اسالم است.
در تربیت یک دختر هر دوی والدین مسئول هستند .مادر میتواند به او زن بودن
و پدر میتواند به او استقالل را بیاموزد .پدر مسئول است دخترش را شجاع و قوی
تربیت کند و به گونهای رفتار کند که احساس باارزش بودن به او دست بدهد .به
او یاد بدهد چگونه ماجراجویی کند و اعتماد به نفس و حس امنیت به او بدهد.
رابطه پدر و دختر رابطهای ساده است .دختر تا آخر عمر پدرش را دوست خواهد
داشت و به او اعتماد میکند .چرا که او اولین عشق ،اولین قهرمان و اولین مرد
زندگیشاست.
نقش پدر در رشد روانی دختر
اولین مردی که دختر به او ابراز عالقه می کند پدر اوست .پاسخی که پدر به ابراز
عالقه او نشان می دهد برای رشد جنسی دختر بسیار حیاتی است .گرمای رابطه
عاطفی با پدر ،بازیگوشی و عشق پدر برای رشد جنسی سالم دختر بسیار مهم
است .بنابراین پدرها با رفتار استانداردشان خطوط را برای دخترانشان تعیین می
کنند چرا که دخترها بر همین اساس مردها را قضاوت می کنند.
بنابراین بهتر این است که اولین کسی که دخترتان را به سینما ،کنسرت ،پارک،
شهربازی و هر مکان دیگری می برد ،شما پدر محترم باشید .اولین کسی که
برایش قلب و شکالت و خرس عروسکی می خرد .فرزند شما این اولین بارها را
فراموش نخواهد کرد و همین امر باعث آرامش روانی او تا پایان عمر خواهد شد و
از شما به نیکی یاد می کند.
به لحاظ روان شناسی ثابت شده است دخترانی که در خانه مورد حمایت
عاطفی پدرانشان قرار می گیرند ،در ارتباط با جنس مخالف دچار تصمیم های
سطحی و لحظه ای و زودگذر نمی شوند ،اینکه با یک محبت کوچک دلشان بلرزد

و فریب بخورند چرا که از نظر عاطفی اقناع هستند.
بنابراینبهلحاظتربیتیهمانقدرکهمادراندررشددختراناثرگذارند،پدراننیز
در انتخاب ها و آینده دخترانشان موثرند .در واقع رفتار و کردار پدر با دختر آینده او
را تعیین می کند حتی نوع رفتار پدر با مادر خانواده ،نگرش دختر نسبت به آینده
اش را تعیین میکند و به سالمت عاطفی او اثر می گذارد.
پدری که نقش طبیعی خود را به عنوان حامی جنسیت دختر جوان خود نادیده
می گیرد ،بیشتر به روحیه دختر آزار می رساند و روند رشد عادی او را برای معاشرت
با دیگران به خطر می اندازد .چنین دختری باید بقیه عمر خود را صرف بازپس
گیری جنسیت خود کند ،دخترانی که در دوران کودکی از بی توجهی پدر رنج
برده اند در هر رابطه ای دنبال آن توجه گمشده می گردند.
بسیاری از زنان موفق در دوره کودکی و نوجوانی ،پدرانی داشتهاند که استعداد
و احساسات مربوط به جذابیت و دوستداشتنی بودن را در آنها پرورش دادهاند.
در واقع ،این زنان در طول زمان شکلگیری شخصیت ،به طور مستمر از جانب
پدرانشان مورد احترام بوده و هیچگاه  ،ضعیف شمرده نشدهاند.
مهدی دوایی ،روان شناس در این زمینه می گوید که بهترین دوست مذکر برای
یک دختر ،پدرش هست .اولویت اول دختران در رابطه با مردان ،رابطه جنسی
نیست بلکه رابطه عاطفی است و بهترین شخص برای ایجاد این رابط ه عاطفی،
پدر دختر است .دختران در رابطه یک تشنگی عاطفی احساس می کنند که پدر
می تواند این عطش را برطرف کند .اگر پدری بعد عاطفی را تامین کند و جبران
کننده کمبود عاطفه دختر باشد ،دیگر دختر به سمت تامین نیاز از بیرون از منزل
نمی رود.
بادخترنوجوانچطورتعاملکنیم
برای اینکه وارد جهان دختر نوجوانتان بشوید:
 /1باید جهانش را بشناسید :تغییرات جسمی که در این دوره به وجود می آید
برایش نگران کننده است ،پس الزم است درباره تغییرات جسمی اش به او آگاهی
کافیبدهیم.
 /2دختران نوجوان پیوسته نگران ظاهرشان هستند :پس الزم است اطالعاتی
درباره مراحل رشد به او بدهیم  .وقتی او بداند همه دختران نسبت به ظاهرشان
نگرانند و این یک ویژگی وابسته به سن است  ،احساس آرامش خواهد کرد ؛ حتی
می توانید از خاطرات دوره نوجوانی خودتان با او حرف بزنید.
/3دختر نوجوان دوست دارد حریم خصوصی داشته باشد :پس به خلوت او
احترام بگذارید و گاه و بیگاه سرزده وارد اتاقش نشوید ،مگر اینکه دلیل منطقی
داشت باشید .او را در موقعیت هایی قرار دهید که تصمیم گیرنده نهایی خودش
باشد چرا که مهارت تصمیم گیری را فرا می گیرد و در زندگی اش می تواند درست
عمل کند/4 .نباید همیشه نگران او باشید :چرا که با کنترل کردن های زیاد
ممکن است دروغگو بشود بنابراین به جای محدودیت به او آموزش مراقبت از
خود و مبارزه با خطر بدهید .حتی می توانید خواسته هایتان درباره نحوه ارتباط با
دوستانش ،زمان برگشت به خانه و استفاده از هر وسیله و اینترنتی توضیح دهید.
و نکته پایانی اینی است که دخترانی در سن بلوغ با پدرانشان رابطه بهتری
دارند،بدونشکدرتحصیلودوستیابیموفقترهستندورابطهزناشوییآینده
شان نیز بهتر خواهد بود .در واقع این دختران نیرومندتر هستند و هیجاناتشان را
بهترمیشناسند.

مدیرعاملاتحادیهتاکسیرانیشهریکشورمطرحکرد؛

بیمهرانندگانتاکسیهمچناندربالتکلیفی

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور گفت:
براساس تفاهمنامه با سازمان تامین اجتماعی مبنی
بر ب ه روزرسانی لیست بیمه رانندگان تاکسی ،قرار بود
افراد غیر راننده تاکسی از لیست حذف و رانندگان
واقعی جایگزین شوند اما تا کنون هیچ اقدامی در این
مورد انجام نشده است.
مرتضی ضامنی درگفت و گویی افزود :در حال
حاضر بر اساس اعالم سازمان تامین اجتماعی نام
حدود  ۴۷۰هزار نفر به عنوان راننده در لیست بیمه
ثبت شده و این در حالیست که بر اساس پایش های
انجام شده نام  ۵۰درصد این افراد در هیچ یک از
بانک های اطالعاتی مرجع که رانندگان فعال در
حوزه حمل و نقل عمومی را ثبت می کنند به ثبت
نرسیده و این افراد همچنان از یارانه اختصاص یافته
استفاده می کنند .وی ادامه داد :باید این افراد از
فهرست بیمه خارج شوند و به جای آنها افراد جدید
که راننده واقعی و دارای پروانه فعالیت در حوزه حمل
و نقل شهری هستند ،جایگزین و ثبت شوند .مدیر
عامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور گفت:بر
اساس قانون باید همه رانندگان وسایل حمل و نقل
عمومی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند
که  ۵۰درصد از این بیمه از طریق یارانههای دولتی و
بقیه آن توسط خود راننده پرداخت میشود تا بتواند
از مزایای تامین اجتماعی برخوردار شوند .وی خاطر
نشان کرد :به رغم تفاهم نامه سازمان تامین اجتماعی
با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مبنی
بر به روز رسانی لیست رانندگان تاکسی و لزوم اجرای
طرح پایلوت آن با جایگزینی هفت هزار راننده فعال در
حوزه حمل و نقل این کار از آبان ماه سال  ۹۹تا کنون
توسط تامین اجتماعی اجرایی نشده و بیمه رانندگان
تاکسی همچنان بالتکلیف باقی مانده است .ضامنی
افزود :در سال  ۱۳۹۲سازمان تامین اجتماعی اعالم
کرد به علت اینکه تعداد افراد بیشتر از سقف اعتبار
تخصیصی دولت شده است لیست رانندگان فریز
شده و دیگر امکان به روز رسانی آن را ایجاد نکرد .در
اواخر سال ۱۳۹۸بر اساس پیگیری های انجام شده از
سوی اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور و سازمان
شهرداری ها و دهیاری های کشور مقرر شد سازمان

رییسسازمانتبلیغاتاسالمی:

انتخاباتعرصهنقشآفرینیبانواناست

رییس سازمان تبلیغات اسالمی اهمیت فعالیتهای اجتماعی زنان را مورد توجه
قرار داد و گفت :جامعه از بانوان انتظار دارد که در ایام انتخابات پیشتاز باشند و امروز
نوبت نقش آفرینی بانوان است.
حجتاالسالم والمسلمین محمد قمی در اولین همایش نهضت پیشرفت بانوان
تمدنساز قم در شبستان نجمه خاتون حرم حضرت معصومه(س) ،افزود :هر کسی
که دختران ،بانوان و مادران را جدی نگرفته ،اشتباه کرده است.
رییس سازمان تبلیغات اسالمی بیان داشت :عظمت وجودی حضرت
معصومه(س) ضرورت راهبری در سیر آفاق بلند تمدنسازی را به ما یادآوری میکند
که باید خیلی بیش از اینها برای ارتقای جایگاه بایسته و شایسته بانوان اهتمام ورزید.
قمی اظهار کرد :حضرت معصومه(س) با هجرت و مجاهدت خودشان قدمهای
موثری برای پیشبرد مکتب اسالم برداشتند .در مکتب ایشان اموری همچون
معنویت ،اخالق ،مراقبت از خانواده ،مسئولیتهای علمی و غیره با هم جمع شده
است .وی با بیان این که امروز بانوان مهمتر از همیشه هستند ،افزود :اندوختههای
علمی و معرفتی بانوان از زالل اندیشهها و معارف اهل بیت(ع) افزون است و باید
جدی گرفته شود.
رییس سازمان تبلیغات اسالمی ،توقع جامعه از پیشتازی بانوان در ایام انتخابات را
مورد تاکید قرار داد و افزود :عنصری که میتواند در هفته پیش رو ،ورق انتخابات را
برگرداندبانوانمکتبیهستند.
قمی خطاب به بانوان فرهیخته گفت :االن نوبت نقش آفرینی شماست .نقشهای
جامعه پردازی و تمدن پردازی با پرچمداری شما مورد انتظار است اما امروز باید توجه
داشته باشید که زنجیره تواصی قطع نشود.
به گفته رییس سازمان تبلیغات اسالمی ،اگر بانوان مکتبی ،پرچم مشارکت موثر در
انتخابات را به دست بگیرند شاید نگاهها به نقش آفرینی بانوان جدیتر شود.
در این همایش تعدادی از بانوان فرهیخته گزارشی از عملکرد مجموعههای خود را
ارائه کردند که مورد تحسین رییس سازمان تبلیغات اسالمی قرار گرفت.
در پایان این همایش از تعدادی بانوان فرهیخته با اهدای جوایزی قدردانی شد.
ارادهای برای تدوین و اجرای پیوستهای فرهنگی در کشور وجود ندارد
رییس سازمان تبلیغات اسالمی همچنین در جلسه هیات اندیشهورز اداره کل
تبلیغات اسالمی قم ،از اینکه ارادهای برای تدوین و اجرای پیوستهای فرهنگی در
کشور وجود ندارد انتقاد کرد.
قمی اظهار کرد :یکی از اقدامات کلیدی سازمان تبلیغات اسالمی اجرای پیوست
فرهنگی است ،چون پیوست فرهنگی سرنوشتساز است و در صورت لحاظ نکردن
آن اتفاقات مخرب در فرهنگ جامعه رخ میدهد.
ویباانتقادازنادیدهگرفتنپیوستنگاریفرهنگیدرکشور،بیانداشت:بابررسی
فعالیت نهادهایی که مسئول پیوستنگاری فرهنگی هستند با اطمینان میتوان
گفت که در کشور ارادهای برای تدوین و اجرای پیوستهای فرهنگی وجود ندارد.
قمی با اشاره به مسائل جدی که در برگزاری شورای مهندسی فرهنگی وجود دارد،
تصریح کرد :تاکنون فقط چهار جلسه این شورا آن هم با بیان کلیات تشکیل شده و
متاسفانه تاکنون از برگزاری این جلسات نتایج خاصی حاصل نشده است.
رییس سازمان تبلیغات اسالمی با قدردانی از تالشهای هیات اندیشهورز اداره کل
تبلیغات اسالمی قم ابراز امیدواری کرد که از دستاوردها و فعالیتهای این هیات در
بازخوانیو تنظیم اسناد باالدستی سازمان استفاده شود.
مدیرکل انتقال خون استان قم اعالم کرد:

نبود اعتبار مانع آغاز روند احداث
مرکزانتقالخونپردیسان

مدیرکل انتقال خون قم با دعوت از خیرین استان برای مشارکت در ساخت مرکز
جدید انتقال خون استان گفت :با توجه به اهمیت و نیاز قم به احداث این مرکز ،ورود
و مشارکت خیرین سالمت در این امر خداپسندیده ضروری است.
مرتضی نوریان افزود :زیرساختهای الزم برای ساخت مرکز انتقال خون در منطقه
پردیسان فراهم شده است ولی نبود اعتبارات الزم مانع از آغاز روند احداث این
زیرساخت مهم در حوزه سالمت شده است.
ویگفت:پروانهساخت،زمینونقشهساختمرکزانتقالخونپردیسانآماد هاست
و مراحل اداری ساخت این مرکز نیز به پایان رسیده و مشکلی از نظر زیرساختهای
فنی در این زمینه وجود ندارد.
مدیرکل انتقال خون قم تنها مشکل ساخت این مرکز را نبود اعتبارات الزم دانست و
افزود :بهترین راه برای ساخت هر چه سریعتر مرکز انتقال خون پردیسان استفاده از
ظرفیت خیران سالمت است که البته در این زمینه رایزنیهایی صورت گرفته است.
نوریان عنوان کرد:برخی خیران برای کمکبه بخشهایی از ساخت این مرکز اعالم
آمادگی کرده اند ،اما هنوز اعتبار کافی فراهم نشده است.
وی ادامه داد :روند احداث چندین بیمارستان از جمله بیمارستان یکهزار
تختخوابی خاتم در این استان موجب شده تا با توجه به افزایش تخت های
بیمارستانی در قم و به تبع آن افزایش پذیرش بیمار ،نیاز به اهدای خون در ماه ها و
سال ها آینده افزایش یابد به همین دلیل توسعه مراکز انتقال خون نیز در این استان
بیش از پیش اهمیت دارد .مدیرکل انتقال خون قم ،اظهار داشت :عالوه بر افزایش
مراکز بیمارستانی ،به دلیل کیفیت باالی خدمات بهداشتی و درمانی ،این استان
همواره مورد اقبال بیماران از استان های دیگر بوده است که این موضوع بر توجه به
اهمیت و ضرورت توسعه مراکز انتقال خون در قم افزوده است.
مدیرکلبهزیستیاستانقم:

ادارهبهزیستیدرشهرستانکهک
راهاندازی می شود

تامین اجتماعی فهرستی از رانندگان را در اختیار ما
قرار دهد تا بتوانیم بررسی کنیم که وضعیت چگونه
است .ضامنی ادامه داد :در نهایت یک فهرست ۴۷۰
هزار نفری در اختیار مجموعه وزارت کشور قرار داده
شد؛ این فهرست با بانک های اطالعاتی رانندگان
فعال در حمل و نقل عمومی در وزارت کشور در بخش
های مختلف چه زیرمجموعه صنف و چه شهرداری ها
و همه ناوگانی که فعال هستند و از سوخت یارانه ای
استفاده می کنند مقایسه شد که  ۵۰درصد لیستی
که سازمان تامین اجتماعی در اختیار قرار داده بود در
هیچ یک از بانک های اطالعاتی مرجع حوزه حمل و
نقلنبودند.ویتاکیدکرد:بهاینترتیبمیتوانگفت
این تعداد افراد یا از ابتدا اشتباهی با عنوان راننده بیمه
شده اند و اصال راننده نبودند یا از سال  ۱۳۹۲تاکنون
از حوزه حمل و نقل خارج شده اند ،این درحالیست
که تعدادی راننده داریم که به علت این مشکل در این
سال ها امکان اینکه بیمه شوند را نداشته اند ،بنابراین
از طریق وزارت کشور ،موضوع را از سازمان تامین
اجتماعی پیگیر شدیم تا بتوانیم با ایجاد فرایند حذف
و اضافه شرایطی را ایجاد کنیم تا افرادی که درحال
حاضر بیمه هستند اما راننده نیستند و به نوعی ذیحق
استفاده از این یارانه دولتی نیستند را حذف کنیم و به
ازای آن رانندگان فعال که درحال حاضر در حوزه حمل
ونقلعمومیفعالیتمیکنندرابیمهکنیم.مدیرعامل
اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور افزود :سال گذشته با
هماهنگی که انجام شد مقرر بود در طرحی پایلوت

اطالعات هفت هزار راننده واجد شرایط را در اختیار
سازمان تامین اجتماعی قرار دهیم تا جایگزین لیست
حذفی شوند که برای تحقق این مسئله تفاهم نامه ای
میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان شهرداری ها و
دهیاری های کشور منعقد شد ،اما متاسفانه سازمان
تامین اجتماعی کار را به مرحله اجرا نرساند و بهانه
هاییهمچوناخذمجوزازسازمانهدفمندییارانهها
و ...را مطرح کرد ،از این رو کار تاکنون به طول انجامیده
و فرایند اجرایی آغاز نشده ،این درحالیست که اجرای
این طرح هیچ بار مالی جدیدی برای دولت به همراه
ندارد و صرفا با ساماندهی این بخش ،تعدادی افرادی
کهذیحقنیستندازلیستخارجورانندگانفعالحوزه
حمل و نقل از بیمه برخوردار می شوند و اعتبارات مورد
نظر قانونگذار در مسیر اصلی خود هزینه میگردد.
ضامنی ادامه داد :اینکه چرا سازمان تامین اجتماعی
این کار را اجرا و در این خصوص شفاف سازی نمی
کند و فرایند بیمه رانندگان تاکسی را سیستمی نمی
کند سوالی است که برای ما هم بی پاسخ مانده
است .درحالیکه اعالم آمادگی کردیم تا به صورت
برخط اطالعات رانندگان تاکسی را در اختیار سازمان
تامین اجتماعی قرار دهیم تا این فرایند برخط شود؛
اما این سازمان نه تنها سیستم برخط را نپذیرفته بلکه
غیربرخط هم که توافق کرده بود اجرایی نکرده است.
وی تصریح کرد :در این خصوص از نهادهای نظارتی
مانند سازمان بازرسی ،دادستانی کل کشور و دیوان
محاسبات می خواهیم به این موضوع ورود کنند.

مدیرکل بهزیستی استان قم در سفر به شهر جدیدالتاسیس کهک در خصوص راه
اندازیبهزیستیاینشهرستانپیگیریکرد.
مهدی پهلوانی در حاشیه بازدید از مرکز مثبت زندگی شهرستان کهک با اشاره به
خدمات بهزیستی در این شهرستان اظهار کرد :در حال حاضر حدود  320پرونده
توانبخشی و اجتماعی از خدمات بهزیستی استفاده میکند و یک مرکز درمان
سرپایی اعتیاد ،یک مرکز مثبت زندگی و یک کمپ درمان اعتیاد معتادین در این
منطقهتحتنظارتبهزیستیفعالاست.
وی تاکید کرد :با مصوبه هیات دولت ،شهرستان کهک با دو بخش مرکزی و بخش
فردو با مرکزیت شهر کهک و  18روستا تابعه و جمعیت حدود  25هزار نفرتشکیل
شده که هدف از این مهم توسعه پایدار و بلندمدت روستاها و شهرهای اقماری و
توسعه متوازن در استان است و با عنایت به اینکه تک شهرستانی بودن همیشه به
استان قم ضربه میزده همین مساله ،در تخصیص اعتبارات استان قم را در رتبه
آخرین استانهای کشور قرار میداد در حالی که قم از نظر جمعیتی بیست و دومین
استان کشور است  .مدیرکل بهزیستی استان قم خاطرنشان کرد :بهزیستی به جز
یک ساختمان ملکی در مرکز شهرستان کهک فاقد هرگونه زمین و ساختمان در
این منطقه است بنا بر این همکاری مسؤوالن استان به ویژه مسکن و شهرسازی،
بنیاد مسکن ،سازمان مدیریت ،شهرداری و شورای شهر کهک و ...در زمینه تامین
زیرساختها و اعتبارات و چارت تشکیالتی ضروری است.
جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس؛

میراثگرانبهایشهیدانراپاسداریکنیم

امیر سرتیپ نبی سهرابی جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس در بازدید از مجموعه فرهنگی موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس قم ،بر
ضرورت پاسداری از میراث گرانبهای شهیدان و ایثارگران تاکید کرد.
سرهنگ نعمت محسنی زرین ضمن ارائه گزارشی از عملکرد ارشد نظامی ارتش
جمهوری اسالمی ایران در استان قم بر نشر ارزشهای دفاع مقدس و ترویج فرهنگ
مقاومت ،ایثار ،جهاد و شهادت نیروهای ارتشی استان قم تاکید کرد و افزود :هدف
همه ما باید جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن میراث گرانبهای خون پاک شهدا و
ایثارگران و دستاوردهای دفاع مقدس باشد و در این راستا تالش کنیم.
در ادامه حجت االسالم علی لقمانپور مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع
مقدس استان قم توضیحاتی راجع به سابقه احداث بنای موزه و اعتبارات مربوطه،
محوطه سازی ،مرکز اسناد ،همکاری یگان های نیروهای مسلح در زمینه جمع آوری
اسناد و مدارک شهدا و ایثارگران ،دورنمای آینده موزه و اقدامات صورت گرفته از
قبیل راه اندازی محل سازمان پیشکسوتان جهاد و شهادت و مقاومت ،چاپ انواع
کتابهای حوزه ایثار و شهادت و  ...ارائه کرد.

اقتصادی5

 شماره 5287ت وچهارم 
یکشنبه بیستوسوم خردادماه  -1400سال بیس 

یککارشناسبازارسرمایه:

وعدههای نامزدهای ریاستجمهوری ،آثار تورمی دارد

یککارشناسبازارسرمایهبابیاناینکهوعدههاینامزدهایریاستجمهوری،آثار
تورمی دارد ،گفت :احتماال انتخاب هر یک از نامزدها باعث میشود تا در میان و
بلندمدت قیمت همه داراییها از جمله سهام رشد داشته باشد ،اما در کوتاهمدت
مسایلی مانند برجام و نرخ ارز ،تعیینکننده روند بورس خواهند بود.
علیرضا کدیور به آخرین وضعیت روند معامالت بورس اشاره کرد و اظهار داشت:
معامالت بورس تا  ١٠روز گذشته روند نزولی به شدت فرسایشی را طی کرد که به
نظر می رسد یکی از منفی ترین دوران فعالیت بورس به لحاظ طول دوره بود.
وی تاکید کرد :در سال های گذشته هم در بازار شاهد روند منفی شاخص بورس
بودیم اما اینکه روند منفی شاخص بورس به مدت  ٩ماه ادامه دار باشد و در این
مدت قیمت برخی سهام حدود  ٧٠تا  ٨٠درصد افت کنند یا معامالت بسیاری از
سهام برای مدتی طوالنی در صف فروش قرار بگیرد را تجربه نکرده بودیم.
کدیور خاطرنشان کرد :در گذشته ممکن بود که روند منفی حدود دو هفته ادامه

داشته باشد و بعد از آن بازار دوباره به روال طبیعی باز می گشت و تاکنون بازار افت با
چنین شتابی را برای مدت  ٩ماه را تجربه نکرده بود.
این کارشناس بازار سرمایه دلیل افت شدید شاخص بورس در بازار را ناشی از چند
عامل دانست و افزود :در ابتدا رشد بیش از حد و حبابی قیمت سهام در طول سال
 ٩٨و نیمه نخست سال  ٩٩باعث شد تا بازار با چنین شتابی در مسیر نزولی قرار
بگیرد و بخشی از این اصالح قیمتی به واسطه رشد بیش از رویه قیمت ها رخ داد.
وی عامل اصلی این اتفاق در بازار را ورود سرمایه گذاران غیر حرفه ای حقیقی ها
در طول سال ٩٨و ٩٩به این بازار دانست و افزود :رفتارهای به دور از منطق و تحلیل
این دسته از سرمایه گذاران باعث شتاب در روند منفی بازار در بازه زمانی طوالنی
مدت و افت شدید قیمت سهام در بازار شد.
کدیور تاکید کرد :در طی  ١٠روز گذشته به مرور صف فروش برخی از سهام که
به لحاظ ریالی اعداد بزرگی نبودند جمع آوری شدند و به تدریج جو بازار را با تغییر

همراهکرد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد :اکنون صف فروش حدود  ۴۵۰نماد
به  ۲۰۰تا  ۲۵۰نماد کاهش پیدا کرده است ،همچنین صف فروش نیمی از سهام
جمع شده است و در حال معامالتی مثبت به صورت متعادل هستند ،حتی برخی
از آنها با صف خرید همراه شده اند.
به گفته وی ،برگشت نسبی برخی از سهام به روند معامالت متعادل تاثیر خود را بر
جو عمومی بازار گذاشته است.
وی با بیان اینکه بحث مذاکرات هسته ای و موضوع برجام نکته اکنون به صورت
ابهام برای بورس وجود دارد ،گفت :اکنون در بازار گمانه زنی هایی در زمینه نتیجه
برجام وجود دارد که آیا مذاکرات صورت گرفته منجر به توافق می شود یا خیر؟
این انتظار در بین مردم و فعاالن اقتصادی وجود دارد که اگر مذاکرات هسته ای
به نتیجه مثبت برسد شاهد افت به نسبت قابل توجهی در نرخ ارز خواهیم بود.
کدیور خاطرنشان کرد :سوالی در بین فعاالن بازار وجود دارد این است که این
اتفاق تا چه میزان میتواند در روند منفی شاخص بورس تاثیرگذار باشد؟ به نظر
می رسد که افت شاخص بورس نتواند چندان در بازار ادامه دار باشد اما با توجه به
اینکه این ابهام و نگرانی در بازار سرمایه وجود دارد که در صورت به نتیجه رسیدن
مذاکرات هسته ای نرخ ارز با روند نزولی همراه شود؛ بنابراین شاهد افتی در قیمت
سهام شرکت های بورسی به ویژه سهام شرکت های صادرات محور خواهیم بود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد :به واسطه این موضوع و نگرانی های ایجاد
شده این احتمال وجود دارد که روند صعودی بازار نتواند تا زمان مشخص شدن
وضعیت مذاکرات و توافق هسته ای در مورد شرکت های بزرگ و صادرات محور
مانند نفتی و پتروشیمی ادامه دار باشد و ممکن است روند معامالت در اینگونه
سهامبرایمدتیتغییرکند.
تاثیر مثبت مالیات بر عایدی سرمایه بر معامالت بورس
وی به تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه بر معامالت بورس اشاره کرد و افزود :با این
اتفاق سرمایه گذاری در بورس و سپرده بانکی از بحث مالیات بر عایدی سرمایه
مستثنی می شوند؛ بنابراین به مرور زمان اجرایی شدن این قانون باعث می شود تا
به مرور افرادی که با هدف سفته بازی وارد بازارهایی مانند ارز ،سکه ،خودرو و مسکن
می شوند سرمایه هایشان به سمت بورس سوق پیدا کند؛ بنابراین در مجموع این
اتفاق می تواند اثر مثبتی را در بلندمدت بر معامالت بازار سهام داشته باشد.
پیشبینیدقیقروندمعامالتبورسدرانتظارنتیجهانتخابات
وی در ادامه به صحبت ها و برنامه های اعالم شده از سوی کاندیداهای ریاست
جمهوری و تاثیر آن بر معامالت بورس اشاره کرد و افزود :اکنون گمانه زنی هایی
برای پیروزی برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح شده است اما تا زمانی
که نتیجه انتخابات مشخص شود نمی توان اثر  100درصدی فرد منتخب را در
بورس و آینده کشور اعالم کرد.
کدیور با بیان اینکه به لحاظ کلی بخش عمده ای از کاندیداها یک سری از وعده
های اقتصادی را مطرح کرده اند که می توانند با آثار تورمی همراه شوند ،افزود :به
نظر می رسد با توجه به وضعیت بودجه اعالم شده و رشد فزاینده حجم نقدینگی در
اقتصاد کشور ،انتخاب هر یک از کاندیداها باعث شود تا در میان مدت و بلندمدت
قیمت همه دارایی ها از جمله سهام روند صعودی را در پیش بگیرند اما در کوتاه
مدت مسایلی مانند برجام و آینده نرخ ارز از جمله عواملی هستند که تعیین کننده
روند بورس خواهند بود.

نقدینگی چیست و چگونه میتوان آن را به سمت تولید هدایت کرد؟

رئیسجمهوریآیندهچگونهنقدینگیراهدایتمیکند؟
«هدایت نقدینگی» یکی از کلیدواژههای پرتکرار در
رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری بوده است .نقدینگی
چیست و چگونه میتوان آن را به سمت تولید هدایت کرد؟
«دولت من نقدینگی را به سمت تولید و اشتغال را هدایت
میکند».؛« ۳۴۰۰هزارمیلیاردتوماندرکشورنقدینگیداریم
شرانها هدایت
و اگر بتوانیم این نقدینگی را به طرف این پی 
کنیم ،میتوانیم شاهد جهش کشور باشیم».؛ «نقدینگی باید
به سمت تولید هدایت شود؛ هدایت نقدینگی به سمت تولید
و رونق تولید مهم است».؛ «اگر این مشکالت رفع شود بهطور
خودکار نقدینگی به سمت تولید هدایت خواهد شد و قدرت
تخریبی خود در جهتهای دیگر را از دست خواهد داد».؛
«شرایط اعتماد مردم به بورس و هدایت نقدینگی را به بازار
سرمایه فراهم میکنیم».؛ «اگر نقدینگی به درستی مدیریت و
ً
بهسویتولیدهدایتشود،نگرانیهاکامالبرطرفمیشود».؛
«دولت من ،دولت ثبات و آرامش است و میخواهد نقدینگی را
مهار و به سمت تولید هدایت کند ».و ...
ن مطالب ،بخشی از اظهارنظرهای اقتصادی نامزدهای
ای 
سیزدهمینانتخاباتریاستجمهوریاست.
«هدایت نقدینگی» یکی از کلیدواژههای پر تکرار در تبلیغات
نامزدهاستکهدرنخستینمناظرهتلویزیونینیزبهآنپرداخته
یزادههاشمیراهکار
شد.بهعنواننمونهسیدامیرحسینقاض 
کنترل تورم را اصالح ساختار بودجه ،گسترش و تقویت تولید و
هدایتنقدینگیبهسمتتولیدبیانکرد.
سعید جلیلی راهکار هدایت نقدینگی به تولید را در بستن
راههای فرار مالیاتی و اعطای منابع حاصل شده در این زمینه
به بانکها برای تزریق به تولید اعالم کرد.
نقدینگیچیست؟
پرسش اینجاست که وعده «هدایت نقدینگی» تا چه میزان
قابلیت اجرا دارد؟ پیش از پاسخ به این پرسش باید دید
نقدینگیچیست؟

اقتصاددانها در یک تعریف ساده میگویند نقدینگی ،جمع
پول و شبهپول است؛ پول همان سکه و اسکناسی است که افراد
جامعه در اختیار دارند .موجودی حسابهای جاری بانکی نیز
در تعریف پول قرار میگیرد.
شبهپول ،سایر انواع سپردههای بانکی است که مانند سپرده
جاریکهبهراحتیدردسترسنیستند.سپردههایکوتاهمدت
و بلندمدتی که باید مدت زمان مشخصی در بانک بمانند،
شبهپولراتشکیلمیدهند.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد در پایان سال ۱۳۹۹
حجم پول بیش از  ۶۹۰هزار میلیارد تومان و حجم پول بیش از
 ۲۷۸۵هزار میلیارد تومان بوده است .بنابراین حجم نقدینگی
ً
در پایان سال گذشته ،تقریبا برابر با  ۳۴۷۶هزار میلیارد تومان
بود .پرسش بعدی اینجاست که چرا تاکنون این حجم عظیم
نقدینگی به بخش تولید هدایت نشده است و اگر بتوان
نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد ،چرا باید نسبت به رشد
آن هشدار داد؟
نقدینگیبرایتولید
اسکناس و سکه در دست مردم ،همان بدهی بانک مرکزی
به مردم و سپردههای بانکی در بانکهای تجاری ،همان بدهی
بانکها به سپردهگذاران است .بنابراین میتوان گفت پول و
شبهپول ،بدهی بانکها هستند .آیا میتوان این «بدهی» را
به سمت «تولید» هدایت کرد؟ نقدینگی پس از ایجاد ،قابل
هدایت نیست ،اما میتوان خلق و ایجاد نقدینگی را کنترل
کرد.
با توجه به شرایط اقتصادی ،تقاضا برای دریافت اعتبار یا
تسهیالت نیز تغییر میکند و بر اساس همین تقاضا ،نقدینگی
نیز تحت تأثیر قرار میگیرد .رشد نقدینگی زمانی میتواند
پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور داشته باشد که سرعت
بیشترینسبتبهرشدتولیدپیداکند.
تازهترین گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی مربوط به ۹

آگهیفقدانسندمالکیت
خانم مهری هاشم زاده اصفهانی با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته سند مالکیت دفترچه ای ششدانگ
پالک  2464/144/517اصلی واقع در بخش  2ثبت قم در صفحه  337دفتر  161ذیل ثبت  27654بشماره سریال
 306428بنام امراله هاشم زاده اصفهانی صادره و تسلیم شده که احد از ورثه نامبرده اعالم داشته سند مالکیت در اثر بی
احتیاطی مفقود گردیده ،لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل
آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از
انتشار آگهی ظرف مدت 10روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد .بدیهی است پس
از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد( .م الف)14068
عباس پور حسنی حجت آبادی-رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
-------------------------------------آگهیفقدانسندمالکیت
آقای عبدالرضا ساکی ولی قهری مصطفی ساکی طی درخواست شماره  28/01/1400-1511/1از طرف مصطفی
ساکی با ارائه یک برگ استشهاد شهود مصدق تقاضای سند المثنی نموده و اعالم داشته سند مالکیت  15000سهم مشاع
از پالک  1/553اصلی بخش چهار قم که در صفحه  336دفتر  130بنام مصطفی ساکی ثبت و صادر شده مفقود گردیده
است لذا المثنی سند مالکیت در شرف صدور میباشد مفقود گردیده ،لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ماده 120آئین
نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله
باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت  10روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند
تا مورد رسیدگی قرار گیرد .بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام
خواهد شد( .م الف )14070
رضاحسینخانی-سرپرستثبتمنطقهیکقم
-------------------------------------آگهیفقدانسندمالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالک -2169/231اصلی واقع در بخش  2ثبت قم در صفحه  391دفتر  199بنام
سید یحیی حسینی هاشمی در صفحه  391دفتر  199ثبت و سند صادر شده است مع الواسطه برابر سند قطعی -37927
 30/11/1355دفتر 6قم سه دانگ از ششدانگ به فریدون غفاری منتقل شده است و محمدرضا کریمی راسد بموجب وکالت
شماره  02/10/1399-38292دفتر  70قم از طرف فریدون غفاری اعالم نموده که به علت جابجایی سند مالکیت مزبور

ماه نخست سال  ۱۳۹۹است که در آن رشد تولید ناخالص
تولید داخلی با نفت برابر با  ۲.۲درصد و رشد تولید ناخالص
داخلی بدون نفت برابر با  ۱.۹درصد اعالم شد ه و این در حالی
است که رشد نقدینگی در پایان آذر  ۱۳۹۹نسبت به آذر ۱۳۹۸
بیش از  ۳۸درصد و نسبت به اسفند  ۱۳۹۸حدود  ۲۷درصد
رشد داشته است.
خلقنقدینگیدربرابرهدایتنقدینگی
پرسش بعدی این است که میتوان نقدینگی را مدیریت کرد؟
بانک مرکزی میتواند از طریق عملیات بازار باز ،برآوردی از
نقدینگی مورد نیاز بهدست آورد و از این طریق ،خلق نقدینگی
در شبکه بانکی را مدیریت کند .عالوه بر این ،عملیات بازار
باز میتواند با جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه ،مانع
استقراض دولت از بانک مرکزی شود و از این دو مسیر ،نرخ تورم

را کنترل کند .عملیات بازار پس از اینکه سالها و در دولتهای
مختلف مورد غفلت واقع شده بود ،از سوی بانک مرکزی و در
دولت کنونی مورد استفاده قرار گرفت.
فروش اوراق بدهی دولتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی
آن را منتشر میشود و توسط بانک مرکزی به عنوان کارگزار
در بازار بین بانکی مورد معامله قرار میگیرد ،روشی است که
در آن بدون خلق نقدینگی نه تنها کسری بودجه دولت تأمین
میشود ،بلکه از تزریق منابع توسط بانک مرکزی نیز جلوگیری
میکند و به این صورت ،خلق و ایجاد نقدینگی نیز مدیریت
میشود.
بنابراین ،در مناظرههای بعدی باید دید نامزدهای انتخابات
ریاست جمهوری به جای هدایت نقدینگی ،چه برنامههایی
برای مدیریت کردن کم و کیف خلق نقدینگی دارند.

مفقود گردیده است ،لذا به استناد تبصره  1اصالحی ماده  120آئین نامه قانون ثبت در  1نوبت به تاریخ ذیل آگهی می
گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار
آگهی ظرف مدت  10روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد .بدیهی است پس از
انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد( .م الف)14071
عباس پور حسنی حجت آبادی-رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
-------------------------------------آگهیفقدانسندمالکیت
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 1823/2/185اصلی واقع در بخش
دو ثبت قم (آدرس نیروگاه 18متری جواداالئمه ،کوچه ،13بن بست اول سمت راست پالک )13که بنام آقای کاظم مجیدی
فرزند علی آقا با وکالت محسن رفیعی میباشد در جریان ثبت است که به علت عدم حضور مالک و یا نماینده قانونی تحدید
حدود بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده  15قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده  13قانون تعیین تکلیف
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به شماره وارده  1400/03/017-2/2155تحدید
حدود اختصاصی پالک مذکور در روز سه شنبه مورخ  1400/04/15ساعت  8/30الی  12/30ظهر در محل وقوع ملک
انجام می گردد بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی
در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود و
اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد .ضمنا طبق تبصره ماده واحده مصوب
 73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع
ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند( .م الف )14072
عباس پور حسنی حجت آبادی-رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
-------------------------------------آگهیابالغ
بدینوسیله به شما ابلغ می گردد که در موضوع پرونده کالسه 140000325به استحضار می رساند که حساب بانکی شما
در بانک ملی و بانک آینده وپست بانک بازداشت شده است که پس از کسر5درصد حقوق دولتی مابقی به حساب بستانکار
خانم زری رجبی واریز می گردد.
رییس اداره اجرای اسنادرسمی قم
مهدی رزوز خوش

وزیر راه و شهرسازی خبرداد:

تمدید خود کار قرار داد اجاره نشینها
براییکسال

وزیر راه و شهرسازی از تمدید خودکار قرارداد اجاره نشینها برای یکسال براساس
مصوبه ازروز ۲۲خرداد ستاد ملی کرونا خبر داد.
محمد اسالمی در حاشیه جلسه ستاد ملی کرونا افزود:براساس مصوبه امروز ستاد
ملی کرونا ،واحدهای مسکونی استیجاری با همان شرایط سال گذشته ،تأیید شد و
قراردادها به صورت خودکار بدون مراجعه به بنگاههای معامالتی برای یک سال ،تمدید
میشود.
وی افزود :همچنین ستاد ملی کرونا مصوب کرد کسانی که پارسال موفق به دریافت
وام ودیعه مسکن نشده اند از باقیمانده اعتباری که در اختیار داریم این متقاضیان تا
پایان شهریور امسال فرصت دارند برای دریافت وام ثبت نام و مبلغ ودیعهای که نسبت به
پارسال کمی افزایش یافته را دریافت کنند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :وام ودیعه مسکن برای تهران  ۷۰میلیون ،برای
کالنشهرها ۴۰میلیون و برای سایر شهرها ۲۵میلیون تومان تعیین شده است.
اسالمی گفت :شرایطی برای عدم تمدید اجاره مسکن در  ۹بند به تصویب رسید که
همان شرایط پارسال است وبندهایی نیز به آن اضافه شده را شامل میشود که مراجع
صالحه میتوانند آن را تعیین کنند و با رأی این مراجع بین مالک و مستأجر تعیین
تکلیفمیشود.
وی به بندهای از این مصوبه مثل :اگر مستأجر وظایفش را طبق قرارداد انجام نداده و
بعد از تمدید اجاره افزایش اجاره مسکن را پرداخت نکرده باشد یا مالک خانه را فروخته
است و مستأجر مستلزم به تخلیه ملک است همچنین اگر مالک پروانه احداث گرفته و
میخواهد ملک خود را تعمیر کند و یا تعمیرات اساسی انجام دهد اشاره کرد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :یا اگر مستأجر به شیوهای ضرر و زیان به مالک وارد
کرده باشد و یا شرایط متعارف را در آن ملک رعایت نکرده باشد و موجب شکایت افراد
ساکن در آن ساختمان باشد این موارد از جمله بندهایی است که اگر مراجع صالحه
تشخیصدهندمستأجرملزمبهتخلیهملکمیشود.
اسالمی همچنین با توجه به پایان یافتن مهلت ثبت نام در سامانه امالک و اسکان
ستاد ملی این مهلت را تا پایان شهریور تمدید کرده است و انتظار داریم مردم در
سامانه امالک و اسکان ثبت نام کنند و یک بار برای همیشه در تاریخ کشور وزارت راه و
شهرسازی بتواند براساس اطالعات واقعی برای تولید و عرضه مسکن برنامه ریزی کند
تا موجب ایجاد شکاف در عرضه و تقاضا در بازار مسکن نباشیم.
مطابق آمارهای وزارت صنعت اعالم شد؛

رشد  ۱۱.۲درصدی تولید خودرو در ۲
ماهه اول سال جاری

مطابق آمارهای دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،از
ابتدای امسال تا پایان اردیبهشتماه خودروسازان داخلی  ۱۴۰هزار و  ۷۵۹دستگاه
انواع خودرو تولید کردند که در همسنجی با پارسال رشد ۱۱.۲درصدی نشان میدهد.
برپایه این گزارش  ۹۲،درصد از مجموع تولیدات دو ماهه امسال مربوط به خودروهای
سواری بود.
در این مدت  ۱۲۹هزار و  ۵۹۶دستگاه خودروی سواری تولید شد که در مقایسه با دو
ماهه پارسال رشد  ۱۰.۵درصدی داشته است.
پس از خودروهای سواری ،تولید وانت با  ۹هزار و  ۹۷۱دستگاه (معادل هفت درصد)
تولیدات ،رکورد دار بود .در این زمینه خودروسازان داخلی نسبت به دو ماهه پارسال
رشد  ۱۸.۸درصدی ثبت کردند.
تا پایان اردیبهشتماه همچنین  ۲۵دستگاه ون (افت  ۵۶.۱درصدی) ۹۹ ،دستگاه
میدلباس و مینیبوس (رشد  ۱۱.۲درصدی) ۱۱۰ ،دستگاه اتوبوس (افت ۲۵.۲
درصدی) و  ۹۵۸دستگاه کامیونت ،کامیون و کشنده (رشد  ۶۰.۵درصدی) توسط
خودروسازانتولیدشد.
تولیداتاردیبهشتماه
برپایه این آمارها ،جمع تولید خودروسازان در اردیبهشتماه امسال  ۷۹هزار و ۷۸۸
دستگاه بوده است که در همسنجی با سال گذشته افت ۲۱.۴درصدی نشان میدهد.
تولیداتایرانخودرووسایپا
بررسی آمارهای دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
حاکی از تولید  ۱۳۲هزار و  ۶۶۳دستگاه خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور یعنی
ایرانخودرو و سایپا است.
بهاینترتیب،ایندوخودروسازدرمجموع ۹۴.۲درصدکلخودروهایتولیدیکشور
را در دو ماهه ابتدایی امسال تولید کردند .در این بین سایپاییها یا همان نارنجیپوشان
جاده مخصوص با تولید  ۶۶هزار و  ۶۹۴دستگاه خودرو و ثبت رشد  ۲۴.۳درصدی
نسبت به دو ماهه پارسال ،عنوان بزرگترین خودروساز کشور را از ِآن خود کردند .تولید
ایرانخودروییها یا همان آبیپوشان جاده مخصوص در این مدت اندکی کمتر از رقیب
دیرینهشان بود و توانستند ۶۵هزار و ۹۶۹دستگاه خودرو تولید کنند که در همسنجی
با پارسال ۱.۴درصد کاهش نشان میدهد .تولیدات سایپاییها در این مدت شامل۵۸
هزار و  ۵۲۳دستگاه سواری ،هشتهزار و  ۱۰۷دستگاه وانت و  ۶۴دستگاه کامیونت،
کامیون و کشنده بود .همچنین تولیدات ایرانخودروییها مشتمل بر  ۶۵هزار و ۳۰۰
دستگاه سواری ،یک دستگاه وانت ۹۷ ،دستگاه مینیبوس ،میدلباس و اتوبوس و
 ۵۷۱دستگاه کامیونت ،کامیون و کشنده بود.
رئیسسندیکایتولیدکنندگانکاغذ:

تحریمها،شکوفاییصنعتکاغذرا
به دنبال داشت

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا گفت :اعمال تحریمها و افزایش نرخ ارز،
اقبال و اتکا به محصوالت داخلی را در موضوع کاغذ و مقوا زیاد کرد و امروز شرکتهای
داخلی این صنعت وضعیت خوبی دارند.
«ابوالفضل روغنی گلپایگانی» روزشنبه در نشستی خبری در پاسخ به ایرنا افزود :اگر
برجام اجرایی شود ،منفعت عمومی برای جامعه به دنبال دارد ،اما اگر منجر به باز شدن
بزا خواهد بود.
درهای کشور به روی واردات شود ،آسی 
وی بیانداشت :به عنوان رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران ،در جلسات
متعددستادتسهیلورفعموانعتولیدوجلسهبامسووالنمختلف،نگرانیخودراازاین
مسالهعنوانکردیموخواستاراندیشیدنتمهیداتمناسبشدیم.
روغنی خاطرنشانکرد :اکنون  ۱۲۰کارخانه در زمینه تولید کاغذ در کشور فعالیت
دارند که بهجز تامین ماده اولیه آخال ،با مشکل خاصی مواجه نیستند.
وی ادامهداد :درخصوص تامین و تخصیص ارز ،هر چند تا چهار ماه پیش مشکالت
جدی برای همه صنایع وجود داشت ،اما اکنون ارزهای نیمایی و آزاد برای تامین مواد
اولیه وجود دارد.
روغنی ،نیاز سالیانه کشور به کاغذ بستهبندی را  ۸۵۰هزار تن عنوان کرد ،اما گفت:
سالیانه یک میلیون و  ۶۰۰هزار تن تولید داریم که مازاد تولید به کشورهای مختلف از
جمله اروپا ،آسیا و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر میشود.
وی ،دلیل توفیق در این زمینه را تامین فناوریهای خوب و ماشین آالت روز جهان در
کشور عنوان کرد که موجب شده کارخانهای نظیر چوب و کاغذ مازندران در سالهای
گذشته به آلمان،فنالند و انگلستان صادرات داشته باشد.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا خاطرنشانکرد :در زمینه کاغذ تحریر،
نیاز سالیانه نزدیک به  ۳۸۰هزار تن است که فقط  ۱۸۰هزار تن ظرفیت برای آن ایجاد
شده است.
وی ،حمایت نکردن دولتهای گذشته در این زمینه را دلیل میزان کم تولید نسبت
به نیاز کشور عنوان کرد و افزود :به عنوان مثال  ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده از
کاغذهای وارداتی اخذ نمیشود ،اما از تولیدات داخلی گرفته میشود ،همچنین
تخصیص ارز ارزانقیمت سبب رونق گرفتن واردات در سالهای گذشته شده بود.
روغنیگلپایگانی اظهار داشت :اکنون سرانه مصرف انواع کاغذ در کشورمان ۲۲
کیلوگرم ،در اروپا ۵۵کیلوگرم و در آمریکا ۱۶۰کیلوگرم است.
وی ،همچنین مصرف سالیانه کاغذ کتاب درسی را  ۴۰هزار تن عنوان کرد و افزود:
سالیانه ۱۲۰هزار تن کاغذ بهداشتی در کشور مصرف میشود ،اما تولید در این عرصه
بیش از  ۲۰۰هزار تن است.
عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران درخصوص ماشینآالت وابسته به این صنعت نیز
گفت :در ماشینآالت مورد نیاز برای صنایع متوسط و بزرگ فعال در این صنعت ،هیچ
مزیتی برای بومیسازی در داخل نداریم و  ۱۰۰درصد ماشینآالت وارداتی هستند،
با این حال در صنایع کوچک بهویژه صنایع سلولزی امکان ساخت و داخلیسازی
ماشینآالت وجود دارد.
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حکمرانی "اما و اگر" در صورت دومی؛

همه چیز درباره وضعیت تیم ملی ایران

برای اعزامی به رقابتهای قهرمانی کشور صورت گرفت؛

ن دختران ووشوکار در قم
معرفی برتری 

پیکارهای انتخابی ووشو دختران و بانوان قم به منظور شناخت تیم اعزامی به رقابتهای
قهرمانی کشور در هر دو بخش تالو و ساندا با معرفی نفرات برتر پایان یافت.
برپایه این گزارش  ،مسابقات انتخابی ووشو دختران و بانوان استان قم در رده سنی جوانان
به میزبانی خانه ووشو مجموعه ورزشی جواداالئمه منطقه نیروگاه در دو بخش تالو و ساندا به
مناسبت دهه کرامت ،میالد حضرت معصومه (س) و روز دختر برگزار شد تا هیات ووشو قم
ترکیب تیم اعزامی به رقابتهای گزینشی تیم ملی را بشناسد.
 40نفر از دختران مستعد ووشو قم در تالش برای کسب سهمیه حضور در مسابقات
انتخابی تیم ملی با یکدیگر رقابت کردند و سرانجام نفرات اول و دوم هر وزن در بخش ساندا
و هر فرم در قسمت تالو به اردوی تیم منتخب هیات ووشو استان قم راه یافتند تا زیر نظر کادر
فنی آماده رویارویی با حریفان خود از سایر استانها شوند.
در بخش ساندا با توجه به بخشنامه فدراسیون ووشو رقابت فقط در اوزان منهای  48و 52
کیلوگرم به انجام رسید و در وزن منهای 48کیلوگرم زهرا اسدی با شکست تمام حریفان خود
به مقام نخست دست یافت ،ضمن اینکه فاطمه سعادت در جایگاه دوم ایستاد و مقام سوم
مشترک را معصومه جوکار و هلیا پیرنظر کسب کردند.
در پیکارهای وزن منهای  52کیلوگرم ووشو انتخابی دختران جوان قم ریحانه سلمانپور
با عبور از سد دیگر رقبا به مقام نخست رسید و محدثه محمود عینی رتبه دوم این وزن را به
دست آورد ،در حالی که فرزانه کریمیان و ریحانه سلطانی روی سکوی سوم مشترک این وزن
قرار گرفتند .در بخش تالو و در اجرای بسته چانگچوان مائده جاللی قهرمان شد ،در بسته
تایچی یگانه شفاعی رتبه نخست را به خود اختصاص داد ،در بسته نانچوان مقام قهرمانی
به بهاره طلوعی رسید و در بسته چیانگ هلیا افراز روی سکوی قهرمانی جای گرفت تا پرونده
اینپیکارهابستهشود.
مربیان و داوران حاضر در این دوره از رقابتهای انتخابی ووشو دختران جوان قم ،خانمها
الهام جلیلی ،نجمه دهپرور ،شهین رئیسی ،بتولالسادات رفیعی ،مرضیه محمدی ،فریده
مرادحاصلی ،فاطمه سلیمانی ،سحر زارعی ،سهیال بیگلری ،پروانه صادقی ،لیال آقاجانی،
فزادهبودند.
لزادهوسمانهیوس 
مرضیهاسماعی 
نایبرئیسهیاتتنیسرویمیزاستانقمخبرداد:

دخترپینگپنگبازقمیدرتیمملی

نایبرئیس هیات تنیس رویمیز استان قم از انتخاب دختر آیندهدار پینگپنگ قم برای
حضور در پیکارهای انتخابی تیم ملی جوانان ایران خبر داد.
آزاده مهدوی با اشاره به دعوت ساره احمدی پینگپنگباز آیندهدار قم به مسابقات
انتخابی تیم ملی جوانان دختر کشورمان اظهار کرد :این یک افتخار دیگر برای پینگپنگ
قم است که یکی از استعدادها و نخبههای این رشته تا تیم ملی رشد و پیشرفت کرده است.
وی با اشاره به برگزاری این مسابقات در تهران ،بیان کرد :فدراسیون تنیس رویمیز اسامی
بازیکنان حاضر در مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان را در حالی اعالم کرد که در میان
نفرات دعوت شده ،نام ساره احمدی از استعدادهای پینگپنگ قم نیز به چشم میخورد و
این رقابتها از  21تا  25تیر ماه در آکادمی انقالب برگزار میشود.
نایبرئیس هیات تنیس رویمیز استان قم با بیان اینکه نفرات برتر برای حضور در تیم ملی
انتخاب خواهند شد ،بیان کرد :خانم فاطمه محقق که از مربیان جوان و با دانش این رشته
در قم است و اخیرا برای هدایت تیم هوپس دختران ایران نیز انختاب شده ،به عنوان مربی
ساره احمدی در مسابقات انتخابی تیم ملی حضور مییابد.
وی در ادامه به حضور نماینده هیات پینگ پنگ قم در قضاوت رقابتهای لیگ برتر این
رشته اشاره و عنوان کرد :خانم منصورهسادات شریف داور بینالمللی تنیس رویمی قم در
مسابقهنیمهنهاییلیگبرترباشگاههایکشوربینتیمهایدانشگاهآزادوووچانکردستان
در تهران قضاوت کرد .مهدوی در پایان با اشاره به حضور داور قمی در مسباقه پایانی این
فصل یادآور شد :همچنین خانم منصورهسادات شریف به واسطه تجربه باالی خود در این
حرفه و بر اساس قضاوتهای مثبتی که از نظر کمیته داوران فدراسیون انجام داد ،قاضی
دیدارفیناللیگبرترباشگاههایکشوربینتیمهایدانشگاهآزاداسالمیتهرانوشهرداری
شهر بابک نیز بود.
در رقابت های فوتسال دسته دوم کشور؛

تداومشکستناپذیریدلسوختگانقم
در فوتسال ایران
تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم با تداوم روند شکستناپذیری خود صدرنشین
جدولردهبندیمرحلهنهاییلیگفوتسالباشگاههایکشورشد.
برپایهاینگزارش،درشرایطیکه 16تیمدرمرحلهنهاییرقابتهایاینفصللیگدسته
دوم فوتسال باشگاههای کشور حضور دارند ،بازیهای این مرحله برای تعیین چهار صعود
کننده به لیگ دسته اول به شکل دورهای و در قالب دیدارهای رفت و برگشت در چهار گروه
برگزارمیشود.
شهر مقدس قم میزبان یکی از گروههای مرحله مقدماتی است که در آن نمایندگان
استانهای خراسانرضوی ،قم ،آذربایجان غربی و بوشهر حضور دارند ،گروهی که تیم
دلسوختگان اهل بیت قم پذیرای قهرمان مشیر دالکی برازجان ،اروم آلیاژ ارومیه و صبای
نوین مشهد است و بازیها به مدت سه روز در قم به انجام میرسد.
در روز نخست دیدارهای این گروه تیم اروم آلیاژ ارومیه در مصاف با قهرمان مشیر دالکی
برازجان به برتری سه بر صفر دست یافت و فوتسالیستهای تیم دلسوختگان اهل بیت قم
در مصاف با تیم صبای نوین مشهد جشنوارهای از گل به راه انداخته و با نتیجه جالب  6بر
صفرصاحببرتریشدند.
در مصاف دلسوختگان اهل بیت قم با صبای نوین مشهد ،مسعود عباسی دو گل به
ثمر رساند و چهار گل دیگر توسط محسن سابقی ،علی رضایی ،امیرحسین یاوری و علی
ابراهیمبیگی وارد دروازه حریف شد تا نماینده قم با اقتدار دیدارهای مرحله نهایی این فصل
لیگ دسته دوم ایران را آغاز کند.
اما در روز دوم بازیهای این مرحله به میزبانی سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید
حیدریان قم ،ابتدا تیم قهرمان مشیر دالکی برازجان با نتیجه  3بر  1از سد صبای نوین
مشهد عبور کرد و دومین بازی بین دلسوختگان اهل بیت قم و اروم آلیاژ ارومیه با تساوی 2
بر 2به پایان رسید .فوتسالیستهای تیم دلسوختگان اهل بیت قم در این دیدار تا یک ثانیه
پایانی با نتیجه  2بر  1از حریف سرسخت خود جلو بودند و در آخرین لحظه برد را با تساوی
عوض کردند ولی همچنان با کسب چهار امتیاز و تفاضل گل مثبت  6صدرنشین مرحله
نهایی لیگ دسته دوم فوتسال ایران هستند و در آخرین بازی از دور رفت این مرحله امروز به
مصاف تیم قهرمان مشیر دالکی برازجان میروند .نکته قابل توجه این است که اگر چه تیم
فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم در مصاف با نماینده ارومیه تن به تساوی داد اما این تیم
هفتمین بازی متوالی را بدون شکست پشت سر گذاشت تا به روند شکستناپذیری خود از
دور برگشت مرحله مقدماتی تا آخرین بازی دور رفت مرحله نهایی ادامه دهد.
مصطفیهاشمی:

در فضایی دوستانه از شیمیدر جدا شدم

سرمربیفصلگذشتهتیمبسکتبالشیمیدرقمگفت:درفضاییدوستانهازشیمیدرجدا
شدم و آنها حق انتخاب دارند ،اکنون در حال مذاکره هستم تا در صورت توافق کار خود را
با باشگاه جدید شروع کنیم.
به گزارش ایسنا ،مصطفی هاشمی سرمربی فصل گذشته تیم بسکتبال شیمیدر قم که
موفق شد با این تی م مقام سوم لیگ را به دست آورد ،برای فصل جدید دیگر در کنار قمیها
نخواهد بود .از همین جهت طی روزهای اخیر خبرهایی درباره پیوستن هاشمی به تی م نفت
آبادان منتشر شد که او شخصا این خبر را تکذیب کرد.
هاشمی در این باره به ایسنا گفت :به بنده از دو باشگاه پیشنهاد شد که به دالیل مختلف
سعادت همکاری با آنها را نداشتم .اکنون در حال مذاکره با یک باشگاه دیگر هستم که باید
دید به نتیجه میرسیم یا نه .فعال خبر قطعی وجود ندارد .اگر هم قسمت نبود با باشگاههای
پیشنهاد دهنده کار کنم کامال در فضای دوستان ه مذاکر ه کردهایم.
سرمربی سابق شیمیدر درباره دلیل عد م توافقش با این تیم نیز گفت  :بند ه نکاتی که به
نظرم برای پیشرفت الزم بود را اعال م کردم و مسئوالن نفت نیز به بنده لطف داشتند ،اما
ی دیگرهستیم.
توافقی که باید حاصل نشد و فعال در حال مذاکره به گزینهها 
او درباره قطع همکاریاش با تیم شیمیدر ق م نیز گفت :همانطور که مربی و بازیکن حق
ب دارند ،باشگاهها هم حقدارند کادر اجرای ،بازیکن و مربی خود را انتخاب کنند
انتخا 
ق را دارد که انتخاب کند و
نح 
چون یک تیم ارث پدری کسی نیست .باشگاه شیمیدر هم ای 
ارتباط ما همین االن ه م کامال دوستانه است .یکی از اصلیترین مشکالت شیمیدر در فصل
گذشته بسته شدن تیم در زمان کوتاه و روزهای آخر فصل نقل و انتقاالت بود و به همین دلیل
ن مورد توضیح
خیلیها مقام سوم این تیم را نتیجه قابل قبولی میدانستند .هاشمی در ای 
داد :سال گذشته ما درست یکی دو روز آخر بود که یارگیری کردی م و البته در همانمدت
ه م سعی کردیم از جمع نفراتی که به تیمی نرفتهاند ،بهترینها را جذب کنیم که در این امر
ه م موفق بودیم .واقعا پروسه جذب بازیکن ما در شرایط سختی انجام شد و البته آن تیم به
مقام سومرسید .اگرموفقیتی هست نتیجه تالش همه است .او همچنین در پاسخ به این
سوال که آیا برای این فصل در صورت توافق با تیم جدیدش زمان کافی برای جذب بازیکن
در اختیار دارد؟ توضیح داد :امسال با باشگاهی که در حال مذاکره هستم صحبتهایی
داشتهایم تا اگر به توافق نهایی رسیدیم ،سریعا و در زمان مناسب بهترین نفرات را جذب کنیم
کهنتیجهمطلوبحاصلشود.

تیم ملی فوتبال ایران در صورت تساوی مقابل عراق و کسب رتبه دوم ،شرایط
بسیار پیچیدهای را برای صعود به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲پیش
روی خود خواهد داشت.
تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب دور دوم رقابتهای انتخابی جام جهانی
 ۲۰۲۲قطر و جام ملتهای ۲۰۲۳چین با نتیجه پرگل ۱۰بر صفر از سد کامبوج
گذشت تا در گروه سوم  ۱۵امتیازی شود .با این وجود برد یک بر صفر عراق در
مقابل هنگکنگ ،این تیم را با  ۱۷امتیاز در صدر جدول قرار داد تا جدال هفته
آخر ایران و عراق سرنوشتساز و حساس باقی بماند.
در روز آخر اگر تیم ملی فوتبال ایران بتواند از سد شاگردان سرچکو کاتانتس
بگذرد میتواند با  ۱۸امتیاز به عنوان صدرنشین به مرحلبه سوم و نهایی راه
پیدا کند .شکست ملیپوشان مقابل عراق ،آنها را با  ۱۵امتیاز در رده دوم نگه
میدارد و امکان صعود به مرحله بعدی از بین میرود .تساوی  ۲تیم اما شرایط
ما را پیچیده خواهد کرد .عراق با  ۱۸امتیاز صدرنشین میشود و ما در جدول

تیمهای دوم وضعیت مبهمی را پیدا خواهیم کرد .در ادامه راجع به این مساله
صحبتمیکنیم.
با توجه به حذف نتایج تیمهای دوم مقابل تیمهای قعر جدولی گروهشان۲ ،
بازی ایران در برابر کامبوج در جدول تیمهای دوم محاسبه نخواهد شد و با فرض
تساوی مقابل عراق ،تیم دراگان اسکوچیچ با  ۱۰امتیاز و تفاضل گل مثبت پنج
کارش را تمام میکند .اما ما چقدر برای قرار گرفتن بین پنج تیم ابتدایی شانس
داریم؟
پیش از برگزاری بازیهای هفته آخر ما در بین تیمهای دوم ششم هستیم و این
یعنیشانسیبرایصعودبهدورسومنداریماماتحتشرایطیخاصممکناست
تیم ملی ایران در بین صعودکنندهها قرار بگیرد.
فعال در جدول تیمهای دوم عمان با  ۱۲امتیاز صدرنشین است .تیم برانکو
ایوانکوویچ هفته آخر مقابل تیم آخر گروهش بازی دارد ولی چون امتیازاتش از
ایران بیشتر خواهد بود باید این تیم را جزو صعود کنندهها بدانیم .چین هم که

بهدادسلیمی:

حذف کیانوش و سهراب قابل پیشبینی بود

قهرمانوزنهبرداریالمپیکلندنباتاکیدبراینکهناکامیکیانوشرستمیوسهرابمرادیازکسبسهمیهالمپیک ۲۰۲۰قابل
پیش بینی بود ،گفت :امیدوارم در توکیو از آبروی وزنهبرداری ایران دفاع شود .بهداد سلیمی با تاکید بر اینکه کیانوش رستمی و
سهرابمرادیهریکبهدلیلمشکالتخاصخودنتوانستندبرایالمپیکتوکیوصاحبسهمیهشوند،گفت:کیانوشرستمی
به خاطر عدم ثبت نام رسمی نتوانست از امتیاز خود در مسابقات سوئیس برای کسب سهمیه استفاده کند ،بعد از آن هم در
مسابقات گزینشی دیگر از دستیابی به امتیاز الزم بازماند .سهراب مرادی هم به خاطر آسیب دیدگی نتوانست مسیر کسب امتیاز و
سهمیه را نتیجه بخش طی کند .وی ادامه داد :البته با توجه به شرایطی که کیانوش رستمی و سهراب مرادی داشتند و به خصوص
بعد از مسابقات قهرمانی آسیا و نتایج به دست آمده در آن رویداد ،از چندماه قبل قابل پیش بینی بود که آنها نمیتوانند برای
المپیک توکیو کسب سهمیه کنند .ملی پوش پیشین وزنه برداری ایران در واکنش به اینکه «کیانوش رستمی و سهراب مرادی
در شرایطی نتوانستند کسب سهمیه کنند که به المپیکی شدن آنها و حتی مدال آوریشان امید زیادی وجود داشت و حتی برای
کمک به کسب سهمیه آنها هزینههای زیادی شد» ،گفت :به هر حال برای ورزشکار و حضور او در میادین و به خصوص المپیک
باید هزینه شود .برای تمام ورزشکارانی که امروز در آستانه حضور در المپیک هستند ،هزینه شده است .سهراب مرادی و کیانوش
رستمی هم مستثنی نبودند .امید زیادی به المپیکی شدنشان وجود داشت و به همین دلیل هر اقدام الزمی انجام شد تا نتیجه
مورد نظر حاصل شود اما در نهایت خیلی مسائل دست به دست هم داد تا این مهم محقق نشود .سلیمی در مورد علی هاشمی و
علی داودی که نمایندگان ایران در المپیک توکیو خواهند بود نیز خاطرنشان کرد :علی هاشمی وزنه بردار درجه یکی است که دو
مدال جهانی و چند مدال آسیایی دارد .علی داودی هم وزنه بردار جوانی است که مدالهای با ارزشی در کارنامه دارد .او به دنبال
این است که بتواند تواناییهایش را در رده سنی بزرگساالن هم ثابت کند .به نظرم با توجه به حذف کیانوش رستمی و سهراب
مرادی ،شایستهترین وزنه برداران ایران برای حضور در المپیک علی هاشمی و علی داودی هستند.

فعال با  ۱۰امتیاز در رده دوم جدول تیمهای دوم است .این تیم در هفته آخر باید
با سوریهای پیکار داشته باشد که به عنوان صدرنشین مسیرش مشخص شده
است .چینیها با برد و تساوی بدون شک صعود خواهند کرد و به واسطه تفاضل
گل خوبی که دارند؛ حتی در شرایطی که به سوریه ببازند هم باز باالتر از ایران
قرار خواهند گرفت .پس چین را هم در کنار عمان به عنوان تیم صعود کننده
درنظربگیرید.
در پایین جدول تیم قرقیزستان چهار امتیاز را مال خودش کرده است .این
تیم تحت هر شرایطی جزو صعودکنندهها قرار نمیگیرد و بدون شک شاگردان
دراگان اسکوچیچ از آنها در جدول نهایی باالتر خواهند بود.
باتوجهبهوضعیتسهتیممذکور،پنجتیمباقیماندهبایدبرایکسبسهسهمیه
دیگر تالش کنند .اردن ،تیمی است که بامداد روزشنبه مقابل کویت به تساوی
بدون گل رضایت داد تا یک امتیاز کمتر از ایران داشته باشد .این تیم در هفته
پایانی باید با صدرنشین از پیش صعود کرده گروه یعنی استرالیا پیکار کند .هر
نتیجهای غیر از پیروزی اردن ،ما را باالتر از آنها قرار خواهد داد .با در نظر گرفتن
این فرضیه که اردن نمیتواند از سد استرالیا بگذرد؛ اما میبایست به یکی از سه
تیملبنان،ازبکستانویااماراتدلخوشباشیمکهدرهفتهپایانیشکستبخورند
و ما در بین پنج تیم نخست قرار بگیریم.
لبنان در هفتهای که گذشت به ترکمنستان باخت تا در جدول  ۱۰امتیازی
باشد.اینتیمدرصورتیکهمقابلکرهجنوبیدرهفتهپایانیبهامتیازبرسدبدون
شک باالتر از ایران در جدول قرار میگیرد اما شکستش منجر به قرار گرفتنش بعد
از تیم ملی ایران در جدول تیمهای دوم خواهد شد.
ازبکستان در رده چهارم تیمهای دوم است .این تیم با تفاضل گل مثبت  ۶در
هفته پایانی میبایست رو در روی عربستان قرار بگیرد .فعال عربستان با  ۲امتیاز
برتری تیم صدرنشین گروه است .تساوی و یا برد ازبکستان ،منجر به صعود هر ۲
تیم به مرحله سوم میشود اما شکست ازبکستان ،آنها را ۹امتیازی نگه میدارد و
پایینتر از ایران قرار میدهد.
امارات هم شرایطی شبیه به ازبکستان دارد .با این تفاوت که تفاضل گل امارات
مانند ایران مثبت پنج است و فقط این تیم یک گل بیشتر به ثمر رسانده است.
امارات در هفته آخر با تیم صدرنشین گروهش یعنی ویتنام باید پیکار داشته
باشد .فاصله ۲تیم در جدول ۲امتیاز است و اماراتیها میتوانند با کسب پیروزی
صدرنشین شوند .باخت این تیم هم منجر به سقوطشان در جدول تیمهای دوم
خواهد شد .تساوی اما شرایط پیچیدهای را به وجود میآورد و باید منتظر نشست
و دید که امارات و ایران مقابل ویتنام و عراق با چه نتیجهای به تساوی میرسند تا
مشخص شود در تفاضل گل کدام یک از دیگری باالتر قرار خواهد گرفت.
همانطور که مالحظه کردید وضعیت صعود ایران در صورت دوم شدن و تساوی
مقابل عراق بسیار سخت خواهد بود" .اما و اگر" چیزی است که در این وضعیت
حکمفرما میشود .تیم دراگان اسکوچیچ باید فقط و فقط به صدرنشینی و
شکست عراق فکر کند .در غیر این صورت میبایست روزهای پراسترسی را پشت
سربگذاریم.

همه چیز به زالتان بستگی دارد؛

سردارآزمون در میالن؟

روزنامه گازتا دلو اسپرت از عالقه باشگاه آث میالن به جذب سردار آزمون در صورت جدی بودن مشکل زالتان
ابراهیموویچخبرداد.
سردارآزمون،ستارهتیمملیفوتبالایرانوباشگاهزنیتسنتپترزبورگروسیهطیچندسالگذشتهبارهاتوسط
رسانههای خارجی به تیمهای مطرح اروپایی لینک شده اما هر بار در لیگ روسیه به فوتبال خود ادامه داده است.
این بار هم این بازیکن  ۲۶ساله توسط یکی از رسانههای مطرح ایتالیایی به باشگاه آث میالن نزدیک شده است.
روزنامه گازتا دلو اسپورت در گزارشی به وضعیت خط حمله باشگاه آث میالن پرداخته و به این مساله اشاره کرده که
اگر مشکل پای زالتان ابراهیموویچ جدی باشد و نیاز به عمل داشته باشد؛ روسونریها برای جذب یک مهاجم به
صورت جدی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
پائولومالدینی،مدیرورزشیباشگاهمیالنسهگزینهرابرایخطحملهتیمشزیرنظردارد.مائوروایکاردیمهاجم
تیم پاریسنژرمن مدتهاست که مورد توجه میالنیها قرار گرفته و اگر پاریس حاضر به قرض دادن او شود این انتقال
ممکن است در آیندهای نزدیک عملی شود .ایکاردی سابقه حضور در اینتر را در کارنامه خود دارد.
دیگر گزینه روسونری اولیویه ژیرو است .مهاجم کهنهکار و فرانسوی چلسی که طبق آخرین خبرها در جمع
لندنیها باقی مانده و تا زمانی که مهاجمی جذب نشود اجازه جدایی به او داده نخواهد شد.
و در نهایت سردار آزمون دیگر گزینه مالدینی و باشگاه میالن به حساب میآید .طبق گزارش گازتا ،میالنیها
برای اینکه وضعیت این مهاجم ایرانی در بازار نقلوانتقاالت را جویا شوند با مدیران باشگاه زنیت تماس گرفتهاند.
الزم به ذکر است که تنها یک فصل تا پایان قرارداد آزمون با زنیت باقی مانده و به احتمال زیاد روسیها برای اینکه از
فروش مهاجم ایرانی خود پولی به دست بیاورند باید او را در همین تابستان به تیمی دیگر عرضه کنند.

حشمتمهاجرانی:

برتری مقابل عراق را هم بسیار نزدیک میبینم
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران ،گفت :نمایش
شکوهمندیبرابربحرینبهاجراگذاشتیموایرانیبازیکردیم.
پیش از این نیز گفته بودم بازیکنان ایران یک سر و گردن از
بحرین و عراق باالتر هستند و برتری مقابل عراق را هم بسیار
نزدیک میبینم .حشمت مهاجرانی یک نام ماندگار در تاریخ
فوتبال ایران است .بزرگ مردی که سالها پیش از این و در
سال  ۱۹۷۸برای اولین بار ایران را به جام جهانی هدایت کرد.
پر افتخارترین سرمربی تاریخ فوتبال ایران در گفتوگو با ایرنا
خوشحالیاشراازپیروزیشیرینمقابلبحرینپنهاننکرد.او
با لحن خاصی گفت :بردن بحرین همیشه لذت خاصی دارد.
اینشیرینیوقتیدوبرابرمیشودکهدرخانهحریفمیتوانید
قاطعانهبهپیروزیبرسید.
متن گفتوگوی را در زیر میخوانید:
پیروزی سه بر صفر برابر بحرین؛ نظرتان چیست؟
ایران بازی خوبی را به نمایش گذاشت ،این بازی خوب با
برد عالی همراه شد و توانستیم در منامه بحرین را با سه گل
شکست بدهیم .یک اتفاق خوب برای فوتبال ایران افتاد.
نیمه اول تا حدی خوب نبودیم.
ایران سوار بازی بود ،حتی در نیمه اول هم که نتوانستیم
گلی به ثمر برسانیم ،باز هم توپ و میدان را در اختیار داشتیم.

در نیمه دوم شرایط تغییر کرد.
حضور سامان قدوس روند تیم ملی را متحول کرد ،او خیلی
خوب بود و حرکت تیم ملی با حضور این بازیکن جهش
صعودی و خیره کننده ای داشت ،خالقیت وی به ایران کمک
زیادی کرد.
مهدی طارمی و سردار آزمون روزی عالی را پشت سر
گذاشتند.
این دو نفر هماهنگی خوبی با هم داشتند ،فضای حرکتی
آنها در نیمه دوم بیشتر شد و  ۳گل به ثمر رساندند .آنها از
بهترینهای قاره آسیا هستند ،طارمی و آزمون زوج خطرناکی
را برای تیم ملی تشکیل دادهاند که قادر هستند دروازه هر
تیمی را باز کند.
خط میانی را چطور دیدید.
مقتدر .هافبکها خوب دویدند ،پاس دادند ،پریسینگ را به
بهترین شکل ممکن انجام دادند ،نفرات خط میانی ایران به
هافبک های بحرین اجازه هیچ کاری ندادند.
نظر حشمت مهاجرانی در مورد مدافعان ایران چیست.
یزادگان و شجاع خلیل زاده در زمین و
محمد حسین کنعان 
هوا عملکرد قابل دفاعی داشتند ،همکاری این دو نفر باعث
شد حریف به جز یک بار در نیمه اول که صاحب موقعیت شد

و بیرانوند به خوبی واکنش نشان داد کوچکترین فرصتی در
طول ۹۰دقیقه به دست نیاورد.
در بازی با عراق می توانیم برنده باشیم.
نمایش شکوهمندی را برابر بحرین به اجرا گذاشتیم ،ایرانی
بازی کردیم .فوتبالی بازی کردیم که همه دوست داشتند و

ستاره کاراته قم آخرین فرصت کسب سهمیه را ازدست داد؛

یزاده با المپیک
وداع مهد 

ستاره پر افتخار کاراته استان قم آخرین فرصت کسب سهمیه حضور در بزرگترین
رویداد ورزشی جهان یعنی المپیک توکیو را در پاریس فرانسه از دست داد.
یزاده با سه طال و برنز جهان ،سه طال و برنز آسیا،
برپایه این گزارش ،امیر مهد 
دو طال و نقره بازیهای آسیایی ،نقره جام جهانی و چندین مدال بینالمللی دیگر
ستاره پرافتخار کاراته استان قم است اما این کاراتهکا که بیش از یک سال اخیر را با
ناکامیهایمتعددپشتسرگذاشتهبود،درآخرینفرصتکسبسهمیهالمپیک
توکیو نیز با ناکامی مواجه شد.
مسابقاتگزینشیالمپیکتوکیوبهمیزبانیشهرپاریسفرانسهتا ۲۳خردادماه
با حضور بیش از پانصد کاراتهکا از  ۹۸کشور جهان برگزار میشود در حالی که تیم
ملی کاراته کشورمان با چهار نماینده در این پیکارها حضور یافته ولی در پایان روز
نخست دو نماینده ایران با ناکامی به کار خود پایان دادند.
برای قمیهای عالقمند به ورزش به ویژه دوستداران رشته پرمدال کاراته،

یزاده از اهمیت بسیار باالی برخوردار بود،
پیگیری نتایج و عملکرد امیر مهد 
کاراتهکایی که در ویترین افتخارات خود فقط سهمیه و مدال المپیک را کم داشت
اما نتوانست در یکی از آخرین سالهای دوران حرفهای خود به این مهم دست یابد.
یزاده در وزن منهای  67کیلوگرم با حریفان خود رقابت کرد و بعد از
مهد 
استراحت در دور نخست ،برای مصاف با نادر ازوزی از کشور تونس به میدان رفت
و حریف خود را به راحتی از پیشرو برداشت ،ملیپوش کاراته قم در دور سوم برابر
رحمان المصطفی از کشور اردن قرار گرفت اما در میان ناباوری با نتیجه  8بر 1
شکستخورد.
یزاده به جدول شانس مجدد
این نتیجه عجیب و باورنکردنی موجب شد تا مهد 
برود ولی با شکست کاراتهکای اردنی مقابل اری صمدان قهرمان اروپا از کشور
یزادهنیزعمالبااینمسابقاتخداحافظیکردوبدینترتیبدرآخرین
ترکیه،مهد 
میدان کسب سهمیه المپیک ،فرصت رسیدن به این دستاورد بزرگ را از دست داد.

دارند ،من پیش از این نیز گفته بودم بازیکنان ایران یک سر و
گردنازبحرینوعراقباالترهستند.بهتریننفراتقارهکهنرا
در اختیار داریم همیشه ثابت کردهایم در مواقع سخت بهترین
نتایج را میگیریم ،به طور حتم در بازی عراق نیز میتوانیم برد
شیرین دیگری را به دست بیاوریم .پیروزی ایران نزدیک است.

سیاسی7

 شماره 5287ت وچهارم 
یکشنبه بیستوسوم خردادماه  -1400سال بیس 

مجیدانصاری:

قانون نباید به نفع یک جریان و سلیقه تفسیر شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :ما خواهان سهم ویژه و ممتاز
نیستیم .ما میگوییم باید قانون حاکم باشد و قانون را هم نباید به نفع یک جریان
و سلیقه بهگونهای تفسیر کرد که نتیجهاش دلزدگی مردم از انتخابات و دلسردی
مردم از صندوقهای رأی باشد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالعرسانی جماران ،حجتاالسالم والمسلمین
مجید انصاری روز شنبه در گفت و گویی درباره شاخصههای اصالحطلبی و
نسبت اصالحات با اندیش ه امام خمینی(ره) درباره سابقه تاریخی اصالحات و
اصالحطلبی گفت :اصالحات یا اصالحطلبی اگر چه در سه دهه اخیر بیشتر در
ً
جامعه ما مطرح بوده و مشخصا از سال  ۱۳۷۶بعد از انتخاب سید محمد خاتمی
به ریاست جمهوری و همچنین شکلگیری مجلس ششم و فصل دوم خرداد بحث
اصالحطلبیمطرحشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود :مسأله اصالحات یک جریان بسیار
ریشهداری است و جلوههای آن در اندیشههای راهگشا و بسیار سازنده مصلحان،
ً
عالمان دینی و روشنفکران در جنبشهای مرد م ساالرانه دو سده اخیر ایران کامال
مشهوداست.
وی در پاسخ به سوال که حاصل گفتمان اصالحطلبی و برنامه اصالحات برای
ایران چه بوده است ،افزود :یک تجربه عملی هشت ساله را دولت اصالحات داشته
ومامیتوانیمبهارزیابیعملکرداینجریانسیاسیدرمیداناجراوعملبپردازیم.
هم در بعد تقنین در مجلس ششم و هم در بعد اداره کشور در هشت سال دوره سید
محمد خاتمی .این مبانی و مفاهیم اساسی از دید ما در درجه اول بحث کرامت
انسانی است .مبتنی بر این آموزه دینی و آموزه قرآنی انسان را جانشین خدا و دارای
منزلت واالیی میدانیم که این منزلتبا هیچ عنوانی نباید مخدوش و تحقیر بشود.
منزلت کرامت انسان به عنوان نماینده و جانشین خدا روی زمین ،چیزی نیست
که مصالح مقطعی و توجیهات مصلحتگرایانه بتواند این اصل کرامت انسانی را
مخدوشکند.
ش آفرینی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :مسأله دین از دید ما به نق 
فعال دین ،در سپهر حیات اجتماعی و پایبندی و مبتنی بر اعتقاد به دین ،موضوع
مهمی در مبانی و مفاهیم فلسفه اصالحطلبان است .البته وقتی بحث از دین
ی شود ،باید توجه داشته باشیم که دین منادی آزادی است .دینی است که با
م 
ت محور میباشد.
دموکراسی نه تنها سازگار است ،بلکه توأم است .دینی که عدال 
حاکمیت انسان بر سرنوشت خودش در ذات این دین است .این زائدههای روی
دین نیست ،بلکه ما دین را مجموعهای از این ارزشها و مسائل میدانیم که در ذات
این دین حاکمیت انسان بر سرنوشت خود تعبیه شده است.
انصاری بیان کرد :دینی که با تحجر و ظاهرپرستی و جمود فکری مقابله میکند
و در تضاد با آن است .دینی که با پیشرفت و با علم و با تعقل ،نه تنها ناسازگار نیست،
بلکه جوهره اصیل دین را همین امور تشکیل میدهند و با آزادی نه تنها در تضاد
ً
نیست که اساسا برای آزادی آمده است .این دین خودش را با مقتضیات زمان و
مکان سازگار میکند؛ یعنی دارای اصولی ثابت و منعقد در برنامهها و تاکتیکها
گ نظرانه بر جامعه مخالف
است؛ دینی که با خشونت و استبداد رأی و تحمیل تن 
است.
وی یادآور شد :نگاه ما از زاویه اصالحطلبی به دین این است که تقدیس قدرت
به نام دین و جلوگیری از نقد آزاد قدرت و حکومت و حاکمان نه تنها همخوانی با
ً
دین ندارد ،بلکه ضد دین است .اساسا دین آمده است که این ارزشها را متجلی
کند .از قضا ما امور ضدارزشی مانند تحجر و استبداد را عامل سکوالریزه کردن
جامعه و دینگریزی مردم میدانیم و کسانی که با نام دین این مفاهیم را در جامعه
ترویجمیکنندخواستهیاناخواستهدارندطرحبراندازانهانجاممیدهند.مااصالح
ً
طلبان قطعا اصالحطلبی را مبتنی بر قانون اساسی میدانیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحتنظام اظهار کرد:قانون اساسییک میثاق ملیو
یگانه قانون باالدستی است که مردم برای تنظیم قوا و رابطه ملت و قدرت به آن رأی
دادهاند و اگر شرط بیعت مردم از آن برداشته شود ،مهمترین قوام خود را از دست
میثاق قانون اساسی است که با دولت و حاکمیت هم
میدهد .مردم بر اساس این
ِ
ً
پیمان شدهاند و طبیعتا رعایت دقیق و هم ه جانبه قانون اساسی از دیدگاه ما عامل

پیشگیری از استبداد و خودکامگی است .مقوالتی مانند آزادی اجتماعی در شرع
و قانون اساسی موجود است و اصالحات خودش را نسبت به آن متعهد میداند.
ً
انصاری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شاخصهایی که معموال
اصالحطلبانبرآنتأکیدبیشتریدارند،کدامند،گفت:یکیازشاخصها،مقوله
آزادی است .البته آزادی جلوههای متعددی دارد؛ از جمله آزادی بیان ،آزادی
انتخابات ،آزادی عقیده و  ...مقوالت دیگری مانند استقاللطلبی که برای حفظ
تمامیت ارضی کشور است ،نیز از جمله اصول و شاخصههای اصالحطلبی است.
وی افزود :اصالحات بر عدالت و تعریف صحیح و دقیق آن تأکید دارد .عدالت
باید در همه ساحتهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی ،رسانهای،
برخورداری از مواهب طبیعی ،آموزشی ،قضایی و ...جاری و ساری باشد .عدالت
باید به مثابه روح و جوهر محتوایی در زندگی اجتماعی جریان داشته باشد .به نظر
میآید که ما در طول این مدت برداشت ناقصی از عدالت داشتیم و توزیع عادالنه
را در همه ساحتهای زندگی به اشتباه اجرا کردیم و در واقع به مفهوم عدالت هم
ظلمکردهایم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد :فلسفه دین ،فلسفه ارسال
ً
کتب ،ارسال پیامبران و مبنای برنامههای حکومت علوی نمیتواند صرفا در یک
برداشت محدود از عدالت خالصه بشود؛ مانند عدالت توزیعی ،بلکه عدالت روح
حاکم بر همه شئون حیات اجتماعی جامعه است؛ لذا احیای حقوق و گسترش
آزادیهای مدنی و ایجاد زمینه در جهت بهرهگیری از امکانات به طور مساوی برای
همه کسانی که در نظام جمهوری اسالمی ایران زندگی میکنند از جمله مفاهیم
عدالت است که جنبش اصالحات به دنبال تحقق آن است .در حوزه اقتصاد به
طور خاص نگاه اصالحات نگاه روشنی است.
انصاری تصریح کرد :درخصوص امنیت ،اصالحات تعریف روشن و خاص
تزا دارد .آسیبهای به نام امنیت و محدودیتهایی که
از امنیت و عوامل امنی 
ً
ایجاد میشود را مورد ارزیابی قرار میدهد و احیانا میتواند نقطه تفاوت و فارغی
با برداشتهای برخی از جریانات سیاسی و رقبا در حوزه امنیت داخلی و امنیت
بینالمللی داشته باشد .همچنین محوریت اخالق به عنوان زیربنای حتی
دینداری در جامعه از جمله موضوعاتی است که میتواند بیشتر به آن پرداخت.
بنده در اینجا میخواستم فهرستی را از هم مبانی و هم اصول هم دیدگاههای
اصالحطلبی ارائه بدهم که مبتنی بر اینها سعی میکنیم برنامههایی را مطرح
نماییم .در وقع اگر ورودی در عرصههای اجتماعی داریم برای تحقق این نگاه و این

سلسله از ارزشهای اصالحطلبان است.
انصاریدرپاسخبهسوالیمبنیبراینکهنظرشمادربارهفضایحاکمبرانتخابات
ی تواند برنامه
پیش رو چیست؟ اگر جناح رقیب شما پیروز انتخابات بشود ،آیا م 
هایی را برای خروج کشور از مشکالت متعدد اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و...
ارائه کند؟ آیا چنین پتانسیلی را در آن مشاهده میکنید؟ ،گفت :مباحث نظری
مهم است که باید دید که مبانی اعتقادی و فکری هر جریان سیاسی چیست و
مبتنی بر آن مبانی ،برنامههایش را مورد ارزیابی قرار بدهیم .بنده با یک دید آسیب
ع بندی داشته باشم.
ی خواهم به چند نکته بپردازم و بعد هم یک جم 
شناسانه م 
وی ادامه داد :اگر به برنامههای انقالب اسالمی و امام خمینی(ره) نگاهی داشته
باشیم میبینیم مسأله حاکمیت رأی مردم بر سرنوشت خودشان یکی از مهمترین
مسائل است که الزمه این امر هم آزادی مردم در حوزههای مختلف سیاسی و
اجتماعی است .اصالحات به دنبال این بود که موانع ایجاد شده و برخورد قیم
مأبانه برخی از نهادها و طیفها را کنار بزند .این موانع و برخوردها به نحوی بود که
مردم گمان میکردند در انتخابات از قبل نامزد پیروز مشخص شده است .این را ما
خالف قانون اساسی و خالف آرمانهای مردم میدانستیم و برخالف شعارهایی
که مردم در ابتدای انقالب اسالمی داشتند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد :به هر حال مردم انقالب کردند و
رژیم استبدادی و شاهنشاهی را کنار گذاشتند تا حاکمیت مردمی بر سر کار بیاید.
خوشبختانه جمهوری اسالمی ایران در سالهای گذشته ،سابقه خوبی در زمینه
انتخابات داشت و در این زمینه حرکت و پیشرفت خوبی کرد ،اما واقعیت این است
که ما آسیبهایی را هم در این زمینه شاهد هستیم و با تفسیری که از نظارت بر
انتخابات به نام نظارت استصوابی صورت گرفته است ،هر چه جلوتر میرویم با
تفسیرهای محدودکننده روبرو میشویم و عرصه انتخاب مردم هم تنگ و تنگتر
میشود.
ً
انصاری افزود :اینکه یک جریان سیاسی عمال ابزار اصلی انتخابات را در اختیار
گ نظرانهای را به وجود بیاورد،
داشته باشد ،از جمله بررسی صالحیت و فضای تن 
گمان نمیکنم شاهد انتخابات پرشوری باشیم .عدهای در انتخابات شورای شهر
به بهانههای مختلف کنار گذاشته میشوند و نامزدهای اصلی و دارای حق رأی و
دارای شانس رأی باال حذف میشوند .یک جریان باید در رقابت نابرابر شرکت کند.
ویادامهداد:ماخواهانسهمویژهوممتازنیستیم.مامیگوییمبایدقانونحاکم
باشد و قانون را هم نباید به نفع یک جریان و سلیقه بهگونهای تفسیر کرد که نتیجه
اش دلزدگی مردم از انتخابات و دلسردی مردم از صندوقهای رأی باشد .اتفاقی
که در انتخابات مجلس گذشته افتاد .اتفاقی که در بررسی صالحیت نامزدهای
ً
شورای شهر رخ داد به طور که در بعضی از حوزهها اصال به اندازه کافی از یک
جناح صالحیت تأیید نشده که بشود رقابتی صورت بگیرد .اینها با عدالت سازگار
ن رویکرد باید اصالح
نیست .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد :ای 
شود و اگر اصالح نشود ،به تدریج ما مهمترین مؤلفه امنیت و اقتدار را از دست
میدهیم .همانطور که مقام معظم رهبری فرمود مهمترین عامل امنیت و اقتدار
ملی ،پشتیبانی مردم و حضور آنان در صحنه است .پشتیبانی مردم و حضور آنان
در صحنه امر دستوری نیست که بگوییم حضور داشته باشید و مردم هم بیایند.
مردم به هر میزان که حضور و رأی خودشان را مؤثر بدانند ،امکان داشتن نماینده
در حاکمیت داشته باشند ،جدیتر و بانشاطتر میشوند .هرگاه این عرصه تنگتر
ً
شود ،طبیعتا مردم از حضور و مشارکت فاصله میگیرند.
انصاری بیان کرد :من احساس میکنم ما با اینکه در آستانه انتخابات هستیم،
فضای کشور فضای انتخاباتی نیست و همچنان فضای بالتکلیفی و دلسردی در
بخشهایی از جامعه به چشم میخورد .شکی در این نیست که انقالب ما توسط
مردم انقالبی شکل گرفت و ما آثار انقالبیگری واقعی را دیدهایم .انقالبیگری در
ت از این است که انسانهایی با نیت خالص و اهداف متعالی
دید اصالحات عبار 
ق پنداری ،بدون منفعتهای شخصی و
و بدون روحیه خودخواهی و خود ح 
باندبازی و جناحی و زودگذر خودشان را در میدان خدمت به مردم ،کشور و دین
و نظام صادقانه عرضه کنند .همان راهی که در دهه اول انقالب شاهد آن بودیم،
دولتمردان از هر دو طیف حضور داشتند.

تحلیلغالمرضاظریفیانازفضایانتخابات؛

هنوز در بدنه خاموش جامعه ،انگیزهای ایجاد نشده است

یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت :حل بحرانهای
کنونی قطعا نیازمند عزم ملی و یک اعتقاد برای اصالح
ساختارها ،تعارض قوانین و افزایش سرمایه اجتماعی است و
اینتوهماستکهعذهایفکرکنندکهآنهامیتوانندمنجی
شرایطکنونیباشند.
غالمرضا ظریفیان تحلیلگر سیاسی اصالحطلب در
گفتوگو با ایلنا ،در تحلیل مناظرههای انتخاباتی انجام
شده میان کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری ،گفت:
مناظرههای انتخاباتی را از زوایای مختلفی میتوان بررسی
کرد؛ یک بخش نوع روش و گویشی است که در بحث بیان
وضعیت کنونی وجود دارد و تقریبا همه کاندیداها نسبت به
آن مشترک هستند .این یک نکته مثبت است ،به این دلیل
که ۵نفر از کسانی که در مناظره ها هستند در گذشته چندان
تمایل نداشتند که شرایط کشور را نامطلوب یا بحرانی بدانند،
همینهماتفاقمثبتیاست.
وی ادامه داد :نکته دوم این است که مناظره ها برای مردمی
که فرصت مطالعه عمیق را ندارند یک دوره فشرده ای است
که از طریق آن با وضعیت و آمارها و ابعاد مختلف شرایط
کشور آشنا میشوند که در وضعیت عادی شاید این فرصت
را نداشته باشند و به نوعی می توان آن را یک دوره آموزشی
برای مردم درنظر گرفت.
عضوشورایمرکزیمجمعایثارگراناصالحطلببیانکرد:
واقعیت این است که غیر از مواردی اندک آن هم در سخنان
کاندیداهایمنسوببهاصالحطلبان،اینمناظرههااوالفاقد
ً
مباحث جدی ساختاری است و عمدتا سطح گفتوگوهایی
که میان کاندیداها وجود دارد ،در سطح یک رئیسجمهور
نیست؛ نوع و روش بحثها فاقد استراتژی روشن و طرح

مسائل ساختاری معطوف به بحرانهای جدی است .یک
گفتوگوهایی در زمینههای مختلف صورت میگیرد اما
چشمانداز راهبردی و ساختاری مشخص را نمیشود در میان
اینگفتوگوهادریافت.
وی افزود :علت هم این است که وقتی ما کاندیداها را به
این شکل ممیزی میکنیم ،سطح گفتوگوها طبیعتا به
شدت تنزل پیدا میکند و در همان زمان اندکی که وجود
دارد ،کاندیداها به اصل سوال نمیپردازند و میخواهند
یا از خود دفاع کنند یا رقیب را مورد پرسشهای جدی قرار
دهند؛ ما این نکته کلیدی را میبینیم که سطح مناظرات رو
به پایین است .ظریفیان در ادامه خاطرنشان کرد :نکته دیگر
درخصوص خود پرسشها است؛ به نظر میرسد کسانی
که پرسشها را طراحی کردهاند؛ تمایل نداشتند موضوعات
جدیتر و مبناییتر مطرح شود .روشن است که دولت همه
توان اجرایی و اقتصادی کشور را در اختیار ندارد اما در این
رابطه هیچ صحبتی در مناظرهها مطرح نمیشود به عنوان
مثال منابع عظیمی در اختیار نهادهایی غیر از قوه مجریه
است ،مانند اقتصاد که  ۴۰درصد در اختیار دولت نیست و
این میتواند بر همه فعالیتهای اقتصادی ،بانکی و بورسی
کشورتاثیربگذارد.
وی ادامه داد :همین بحث سیاست خارجی و نقشی که
عوامل پنهان در این بحث دارند یکی از موانع جدی برجام
بودهونتیجههمتاثیرعمیقیبودکهتحریمهابراقتصادکشور
گذاشت و بخشی از آن عوامل پنهان از این طریق بهرهمند
شدند ،کمتر مورد توجه قرار میگیرد .به نظر میرسد که ما
ضعف جدی را در نظم ذهنی افراد میبینیم و در بحثهای
مختلفنامزدهاپراکندگیوجوددارد.

این فعال سیاسی اصالحطلب در ادامه اظهار داشت :در
عین حال در مجموع به نظر میرسد که سطح طرح مسائل
در واقع با توجه به مشکلی که ما در این دوره برایمان جدی
است و درصد زیادی از کسانی که حق رأی دارند تا االن
تصمیم نگرفتند که رأی بدهند ،به گونه دیگری است .یعنی
به نظر میرسد که سطح گفتوگوها به گونهای نیست که
هم به لحاظ جاذبه عاطفی ،هم جاذبه اخالقی و هم جاذبه
شناختی تا این لحظه بتواند به اکثریت خاموش انگیزه جدی
برای ورود به میدان رای بدهد.
وی تصریح کرد :ممکن است در مناظره امروز اتفاق دیگری
رخ بدهد اما تا این لحظه مشهود است که سطح طرح مسائل
اقناعنمیکندکهافرادترغیببهمشارکتشوند،ممکناست
در میان افرادی که قصد مشارکت دارند ،نظرشان را عوض یا
جلب کند اما در بدنه خاموش هنوز انگیزهای ایجاد نکرده یا
به عبارتی مشارکت را افزایش نداده است .در مجموع میتوان
گفت که مناظرات هم از نظر کیفیت ،هم از نظر مباحث
راهبردی و موضوعات معطوف به حل مساله ،موفق نیست.
این نوع فهرست کردن مشکالت کشور که مردم به آن اشراف
دارند ،اتفاق مناسبی محسوب نمیشود و نمیتوان با این
روش جامعه را اقناع کرد.
این تحلیلگر سیاسی در پاسخ به این سوال که « ۵کاندیدا
تالش دارند که  ۲کاندیدا را نماینده شرایط کنونی معرفی
کنند و بگویند که مشکالت برعهده آنان و دوستان سیاسی
آنها است ،این مساله چه اندازه با واقعیت نزدیک است؟»،
ابراز داشت :واقعیت این است که همه کسانی که حضور
دارند و در مناظره هستند ،همگی از آقای رئیسی گرفته که
در مسئولیتهای بسیار مهم قضایی در کشور بودهاند و یک

دوره هم حضور در آستان قدس داشتند تا سایر افراد ،همگی
همواره حضوری فعال در نظام اجرایی یا تقنینی کشور
داشتند .بنابراین چندان نمیتوانند خود را از شرایط کنونی
جداکنند.
وی افزود :صاحبنظران و کارشناسان ،بخش مهمی از
مشکالت امروز جامعه را ناشی از انباشت مشکالت میدانند
که در بستر تاریخی به دلیل ناکارآمد بودن ساختارها ،تعارض
منافع و تعارض قوانین و قواعد پدید آمده و مورد بحث است.
ظریفیان ادامه داد :این از نظر انصاف هم بیانصافی است،
آن هم در دورهای که شدیدترین تحریمهای تاریخ بر یک
کشور تحمیل شده و در کنار آن یک مسالهای مانند پاندمی
مهم جهانی رخ داده که بخواهیم همه اینها را معطوف کنیم
به یک دولت که البته ضعفهایی داشته اما به عقیده بسیاری
از صاحبنظران ،دولت در همین شرایط که اقتصاد کشور به
یک دهم کاهش پیدا کرده اجازه نداد که جامعه با بحران و
فروپاشیمواجهشود.
ویبیانکرد:نکتهدیگرایناستکهدراینکهباشکلگیری
یک اراده ملی میتوان مشکالت را برطرف کرد هم تردیدی
نیست اما این توهم تحت پوشش این که «ما میتوانیم»
و به نوعی یک تصور منجی بودن را القا کنیم ،اشتباه است
و ضعف حافظه تاریخی در کنار این یک مساله مجموعهای
را ایجاد میکند که ممکن است خود اینها هم دچار نوعی
دگماتیسم نقابدار باشند.ظریفیان خاطرنشان کرد :این
بحرانها قطعا نیازمند عزم ملی و یک اعتقاد برای اصالح
ساختارها ،تعارض قوانین و افزایش سرمایه اجتماعی بدون
اینهاحاصلنمیشودواینتوهماستکهفکرکنندکهآنها
میتوانندمنجیشرایطکنونیباشند.

یکفعالسیاسیاصالحطلب:

مناظرههابیشترشبیهصحنهتهدیدوتخریبشدهاست
یک فعال سیاسی گفت :دوستانی در مناظرات حضور دارندکه در این  ۴دهه در این
کشورکارکردندو مسئولیتیرابرعهدهگرفتهبودندوبایدهرکدامهمجوابگویشرایط
فعلیباشند.
طیبه سیاوشی در گفتوگو با ایلنا ،درباره برگزاری مناظرات سیزدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری و مباحثی که در این دوره از مناظرات مطرح میشود،
ً
گفت :معموال مناظره اول به نوعی یک صحنه رزم است و کاندیدا مسلما نمیتوانند
مباحث را به طور کلی مطرح کنند؛ افراد کلماتی را مطرح میکنند تا بتوانند به واسطه
آنشناختهشوند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسالمی یادآور شد :متاسفانه مناظرهها تا االن
به شکلی پیش رفت که اغلب رفتارها بیشتر جنبه تهدید و تخریب به خود داشت و
ً
حمالت هم معموال متوجه یک نفر میشد که این رفتارها بسیار عجیب و غریب بود.
وی یادآور شد :دوستانی که در آن جمع بودند همهشان در این  ۴دهه در این کشور
کارکردندومسئولیتداشتندوبایدجوابگویشرایطفعلیباشند،توجهداشتهباشید
هرکدام از ما که مسئولیتی در کشور داشتهایم نمیتوانیم از جوابگویی فرار و دیگری را
متهم کنیم و مسئولیت را از روی دوش خودمان برداریم.

اینفعالسیاسیاصالحطلباظهارداشت:مناظرههابازتابهاییداشته،امابرای
مردم آنقدر جوابگو نبود که ما بتوانیم سطح آرا و نظرات را به طور جدی جابهجا شده
ببنیم و افزایش و کاهش را خیلی شاهدش نبودیم و به لحاظ کیفی نمیشود نظر دادا،
ما امیدوارم مناظره امروز به سمت و سوی واقعی خودش برود.
وی با بیان اینکه برخی از افراد حاضر در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری
تجربهحضوردرمناظراتراداشتهاندوبرخیدیگرچنینتجربهایرانداشتند،گفت:
یزاده هاشمی تجربه حضور در مناظرات را نداشتند اما بقیه در
آقایان همتی و قاض 
گذشتههم در مناظرات حضور داشتند و آب دیده شدهاند و با تجربهشان میتوانند
مشارکت مردم را افزایش دهند و یا بازتاب مثبتی را به مردم القا کنند که امیدوارم چنین
اتفاقی بیفتد .سیاوشی ادامه داد :مناظره دوم هم بسیار پر اهمیت بود ،زیرا درست
است که دغدغه مردم تورم ایجاد شده است اما همین امر به نوعی علت العلل بخشی
از مسائل فرهنگی و اجتماعی است .به طوری که یکی از اقتصادانان معروف میگوید
تورم طوالنی ،تورمی که سالها ادامهدار باشد و خودش عامل از بین بردن بنیانهای
اخالقی و اقتصادی میشود و صرفا تاکیدش روی بیانهای اقتصادی نیست و حتی
بنیانهای اخالقی را هم از بین میبرد و امروز یکی از مسائل و مشکالتی که در جامعه

با آن مواجه هستیم ،از بین رفتن هم بنیانها است.
وی خاطرنشان کرد :یک موضوع بسیار مهمی که باید روی آن تمرکز کرد و توجه
داشته باشیم ،تنوع جامعه ماست؛ این تنوع علیرغم این که برخی آن را متاسفانه
مشکل جامعه میدانند یک مزیت است چرا که در یک جامعه دموکراتیک که به
جمهوریت معتقد هستند این مهم را در واقع یک قدرت میدانند که میتواند به عنوان
ابزار دست رئیسجمهور و کسی که قدرت یک کشور را در دست میگیرد ،باشد.
این فعال سیاسی با بیان این که در حوزه تنوع فرهنگی ،قومی  ،نژادی و مذهبی
و جوانان مباحثی باید مطرح و خواستها و مطالبات آنان گفته میشد ،تاکید کرد:
درست است که مشکالت اقتصادی باید حل شود اما به برخی از مسائل فارغ از
مشکالت اقتصادی میبایست توجه شود ،که این مباحث به حوزه خصوصی افراد
برمیگردد زیرا دولت و حاکمیت نباید ورود دائمی به بخش خصوصی زندگی آدمها
داشته باشد و همان طور که قرار است دست و پایشان را از بخش اقتصادی تا حدودی
کوتاه کنند ،باید در بخش فرهنگی هم به همین نحو عمل کند و در واقع به نوعی حس
توجو در زندگی انسانها از ماشین گرفته است تا خانهشان تا حوزههای دیگری
جس 
کناربگذارند.

کدام نامزد به نفع نامزد دیگر کنار می رود؟

اماواگرهایپوششیبودننامزدهایانتخابات

"غالمعلی دهقان" فعال سیاسی معتقد است :پنج کاندیدا از تفکر کمابیش
شبیهینسبتبهیکدیگربرخوردارهستندوسوابقآنهانشانمیدهدکهتفاوت
جوهری با هم ندارند ،اما اگر هفت نامزد تا پایان در رقابت باقی بمانند ،انتخابات
به دور دوم کشیده خواهد شد.
کارزار انتخابات  ۱۴۰۰با برگزاری مناظره سوم روز به روز تنور آن گرم تر می
شود ،اما مساله اصلی این است که با وجود حضور پنج کاندیدا از یک جریان،
کدامیک از آنها به نفع دیگری کنار می رود و پوششی عمل می کند که این
احتمال هم وجود دارد برخی از آنها پوششی باشند.
این موضوع باعث شد تاگفت وگویی با «غالمعلی دهقان» عضو شورای مرکزی
حزب اعتدال و توسعه انجام دهیم که در ادامه می خوانیم:
روایت های متفاوت از پوششی بودن یا نبودن نامزدها
دهقان در مورد پوششی بودن نامزدهای انتخابات  ۱۴۰۰گفت :در خصوص
نامزدهای پوششی در انتخابات  ۱۴۰۰ریاست جمهوری  ۲روایت وجود دارد؛
ً
روایت نخست بر مبنای این تحلیل است که پنج کاندیدا از تفکر نسبتا شبیهی
به یکدیگر برخوردار هستند و سوابق آنها نشان می دهد که هر یک از آنها با هم
تفاوت جوهری ندارند .البته ممکن است که یکی از آنها پایگاه رای قومی و محلی
خاصی داشتهباشد؛ یعنیفردی مانند محسن رضایی ،اما در مجموع بهنظر می
رسید می توان آنها را در ادبیات سیاسی تحت عنوان جریان اصولگرایان مدعی
ارزش ها و انقالبی معرفی کرد.
به نظر می آید در این تحلیل می تواند حداقل برخی از آنها به نفع گزینه اصلی
کنار برود .در مناظره اول هم شاهد بودیم که سید ابراهیم رئیسی انگار حاشیه
ً
امنی داشت و کمتر وارد جر و بحث های مناظره که اصوال منطق مناظره هم
همین را می طلبد ،می شد و زاکانی ،رضایی و قاضی زاده هاشمی این مسوولیت
را انجام می دادند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در ادامه افزود :روایت دوم ،روایت
خود نامزدهاست که بصراحت گفته اند؛ ما برای خود شخصیتی قایل هستیم
و قرار نیست که پوششی عمل کنیم و حتی چند روز پیش وقتی این شبهه به
وجود آمد و چنین شائبه ای مطرح شد ،کاندیداها پوششی بودن خودشان را
تکذیب می کردند .در مناظره اول هم دیدیم که رئیسی به این نکته اشاره کرد
که این دوستان هر کدام وزن سیاسی خاصی دارند و گفته شد که پوششی برای
انتخابات ۱۳۹۶خورشیدیبودهاستکهمنظوراسحاقجهانگیریبرایحسن
روحانیبود.
وقتی تکثر ایجاد شود عقالنیت سیاسی حکم می کند نامزدها به نفع دیگری
کناربروند
دهقان اظهار کرد :به طور معمول در انتخابات دهه  ۶۰خورشیدی هم موارد
وجود دارد که نامزدهایی حتی شب انتخابات به نفع گزینه اصلی کنار می
ً
رفتند .پس معموال وقتی که تکثر ایجاد شود عقالنیت سیاسی حکم می کند که
کاندیداهایی که رای بیشتری دارند ،در صحنه باقی بمانند .البته منطق دهه۶۰
خورشیدی با هم اکنون تفاوت است در آن زمان رقابت آنچنانی هم وجود نداشت
و شاید صالح بر این بود که گزینه های چندگانه ای وجود داشته باشد و به نظر
می آید که کاندیداها آن چنان رقابتی نداشتند و برای این بود که نشان دهند
صحنه صحنه انتخابات است اما از دوم خرداد ۱۳۷۶خورشیدی ما شاهد رقابت
جدی بوده ایم که امسال هم همچنان وجود دارد.
ً
اگر رضایی به نفع رئیسی پوششی عمل کند حتما رای او به صندوق
رئیسیریختهنخواهدشد
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در مورد پوششی بودن محسن
رضایی و حضور او در انتخابات خاطرنشان ساخت :محسن رضایی که هم
اکنون هم به عنوان یکی کاندیداها حضور دارد در دوره های قبل هم حضور
داشته است .او در انتخابات  ۱۳۸۴انصراف داد ،در انتخابات  ۱۳۸۸در میان
دوقطبی احمدی نژاد و موسوی محو شد و در انتخابات  ۱۳۹۲رای نزدیک به
چهار میلیون داشتوبهنظر می آید که رای رضایی در این انتخابات تعیین کننده
است در این حد که اگر او تا پایان حضور داشته باشد شاید این رای سبب شود
ً
که انتخابات به مرحلهدومبرسد اما اینکه رضاییلزومااز یک کاندیدا حمایت کند
و پوششی باشد معلوم نیست که رای او به سبد آن کاندیداها ریخته شود .چنین
به نظر می رسد که رضایی بعد از چند دوره ثبت نام این دفعه قصد جدی برای
ریاست جمهوری دارد و به نظر می رسد که نمی خواهد پوششی عمل کند .به
همین دلیل هم باید منتظر هفته آخر و بعد از مناظره سوم ماند که اگر روند صعود
مقبولیت همتی ادامه پیدا کند احتمال اینکه رضایی به نفع رئیسی کنار برود،
ً
وجود دارد اما با این تفاوت که معلوم نیست که آرای او حتما به صندوق رئیسی
ریخته شود زیرا بخش قابل توجهی از آرای او در انتخابات ۱۳۹۲خورشیدی رای
بومی و محلی بود.
چنانچهروندصعودیمحبوبیتهمتیادامهپیداکند،جلیلیپوششی
عملمیکند
دهقان در مورد پوششی بودن سعید جلیلی در انتخابات  ۱۴۰۰گفت :سعید
جلیلی بعد از انتخابات  ۱۳۹۲دولتی را به نام دولت در سایه تشکیل داد و گروه
های تخصصی تشکیل می شدند که درباره مسایل مختلف با او مشورت می
کردند که بسیار هم پسندیده است .حال این سوال مطرح است که آیا جلیلی با
این تجربه چند ساله می خواهد به نفع رئیسی عقب نشینی کند؟ که این سوالی
است که در اردوگاه اصولگرایان هم مطرح است .البته دنیای سیاست دنیای
ائتالف ،اتحاد و داد و ستدد است .به نظر می رسد اگر روند صعودی محوبیت
همتی که با شیب آرامی انجام می گیرد ادامه پیدا کند این احتمال وجود دارد
که جلیلی در چند روز آخر به نفع رئیسی کنار برود و باید دید که نظرسنجی ها
چگونههستند.
انتخابات به دور دوم میروداگر  ۷کاندیدا تا پایان در رقابت باقی بمانند
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در پایان یادآور شد :به نظر می
رسد که اگر هفت کاندیدا تا پایان در رقابت انتخاباتی باقی بمانند ،شکل گیری
انتخاباتی که شبیه انتخابات ۱۳۸۴باشد ،وجود دارد؛ یعنی انتخابات به دور دوم
کشیده شود .البته سیالیت عرصه سیاسی در ایران هر احتمالی را امکان پذیری
میکند .بنابر این در روزهای آینده بسیاری از پارامترها می تواند رقابت انتخاباتی
را شکل دهد که شاید بخشی از آن هنوز هویدا نیست.
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ببینید بحرانی رو که در پیش داریم!
تولیت آستان قدس رضوی:

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفته که ایران در
یکیازمنحصربهفردترینشتابهایسالمندیجمعیت
در جهان ،در سال  ۱۴۲۰جمعیت سالمندش دو برابر
میشود و به  ۲۰درصد میرسد.

مردم از کرامت انتخاب پاسداری کنند

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه حکومت باید کرامت ،نجابت،
اصالت و عزت نفس مردم را در تحمل مشکالت قدر بداند ،گفت :داشتن این
کرامت که مردم بتوانند در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته باشند حق
مردم است و از طرف دیگر مردم تکلیف دارند که از این کرامت پاسداری و
صیانتکنند.
حجتاالسالموالمسلمین احمد مروی روز شنبه در آیین خطبهخوانی به
مناسبت میالد حضرت فاطمه معصومه(س) و آغاز دهه کرامت در حرم مطهر
کریمهاهلبیت(س)،افزود:یکیازمصادیقحفظکرامتمردم،دخیلبودن
مردم در تعیین سرنوشت است و حکومت باکرامت باید بتواند فرصتهایی را
در حوزههای مختلف سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی برای حضور متعهدانه و
تاثیرگذارمردمفراهمکند.
وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) برای مردم کرامت قائل بودند ،اضافه
کرد :نتیجه این اقدام تاسیس جمهوری اسالمی شد و مردم توانستند کرامت
خود را در حوزهها و عرصههای مختلف به ظهور و بروز برسانند و با کرامت و
بزرگواری بسیاری از مشکالت را تحمل کردند و تحمل میکنند.
وی ادامه داد :نظام ما وظیفه دارد کرامت مردم را قدر بداند و بستر برای
ظهور و بروز این کرامت فراهم کند؛ مردم نیز تکلیف دارند از این معنا پاسداری
کنند.
مروی با اشاره به اینکه حضور در انتخابات حق مردم و ادای تکلیف
است ،بیان کرد :باید در حوزهها و عرصههای انقالبی حضور یابیم و
کرامت خود را حفظ کنیم؛ کمرنگ شدن حضور مردم در عرصه انتخابات
موجب طمعورزی دشمن میشود و دشمن جز ذلت ،خواری و پستی ما
رانمیطلبد.
وی تاکید کرد :اگر مشارکت را کمرنگ تلقی کنیم و بعضی کنایهها مانع
از حضور مسئوالنه ما در عرصههای انقالبی شود ،خودمان و کشورمان را
تضعیفکردیموبهنظاممانلطمهمیزنیم.
وی اضافه کرد :کشور امام رضا(ع) کشور مسابقه خدمت به همه مردم در
عرصههای گوناگون بهویژه نیازمندان و احسان جویان و همچنین مبارزه با
فساد و رانتخواری است؛ در کشور امام رضا(ع) حتی کمترین فساد در هر
رتبهومرتبهایقابلقبولنیست.
تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد :هواداران نامزدها باید توجه کنند در
این روزها که فضای تبلیغات داغ میشود ،پا را از مرز ایمان ،اخالق و کرامت
انسانی فراتر نگذارند؛ باید برای خدا کار کنیم ،تبلیغات کنیم و مردم را دعوت
کنیم.
وی با بیان اینکه اگر کار برای خدا باشد مسخره کردن دیگران معنا
ندارد ،گفت :در مسیر خدایی و در انجام تکلیف الهی هیچ امر غیراخالقی،
غیرانسانی و غیراسالمی مورد قبول نیست؛ بلکه همه مسلمان هستیم و
داعیه دیانت داریم.
وی تصریح کرد :چرا برخی صحبتها صورت میگیرد که موجب مسخره
کردن میان عام و خاص میشود ،نامزدها برنامهها و راهکارهای پیشرفت
کشوررابگویند،راههایعبورپیروزمندانهازاینگردنههاییکهمردمگرفتارش
هستندرابیانکنید.
مروی خطاب به نامزدهای انتخابات ،بیان کرد :به مدرک و تحصیالت
چهکار دارید ،مردم ننشستهاند اینها را تماشا کنند که از یکدیگر مچگیری
کنید.
وی با بیان اینکه بعضی اخالق و متنانت را رعایت کردند ،ولی بعضی دچار
هواهای نفسانی شدند ،افزود :هواداران هم مراقبت باشند انتقاد و روشنگری
باید باشد ،اما مرز انتقاد ،نقد و روشنگری با تمسخر و تحقیر دیگران مشخص
است.
وی با اشاره به اهمیت رعایت اخالق اسالمی ،تاکید کرد :جامعهای که در
آن نقد ،انتقاد و روشنگری نباشد ،آن جامعه مرده است و جامعهای هم که نقد
و روشنگری را با تحقیر و تمسخر دیگران اشتباه گرفته باشد ،به لحاظ اخالقی
مرده است.
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم:

اجرای پروژههای عمرانی و ترافیکی
شتابمیگیرد

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم گفت :هیچ پروژهای در
شهر طی سالهای گذشته ناتمام نمانده و با وجود برخی از مشکالت مالی
و نوسانات شدید قیمتی ،با اولویت و ترتیب پروژهها به بهرهبرداری رسیده و یا
در حال تکمیل است.
سید ابوالفضل میریک امامی با اشاره به اقدامات و عملکرد سازمان
توسعه و عمران شهرداری در سال گذشته اظهار داشت :در سال ۹۹
پروژههای عمرانی و زیربنایی متعددی در شهر قم اجرا شد که از ابتدای
سال جاری نیز با قوت بیشتر و با تمام امکانات در حال اجرا و پیشبرد
اهداف برنامهریزیشده هستیم که امیدواریم غالب این پروژهها در سال
جاری به بهرهبرداری برسد.
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم با بیان اینکه چندین
پروژه عمرانی ،ترافیکی و شهری در سال گذشته و امسال حتی در ایام
تعطیالت فعال بوده و توسط این سازمان در حال اجراست ،ابراز کرد:
از آن جمله میتوان به تولید و توزیع آسفالت معابر و شوارع ،تقاطع غیر
همسطح جعفریه ،پروژه شهدای روحانیت ،پروژه آبدرمانی استخر،
اجرای رمپ  Dپل شهرک قدس ،اجرای رمپ چهارم پل بزرگ  ۹دی،
اجرای زیرگذر جمهوری از میدان امام حسین(ع) تا تقاطع یادگار امام
(ره) اشاره کرد.
میریک امامی خاطرنشان کرد :با حمایتها و پیگیریهای شهردار قم
هیچ پروژهای در شهر طی سالهای گذشته ناتمام نمانده و با وجود برخی
از مشکالت مالی و نوسانات شدید قیمتی در تهیه میلگرد و بتن؛ با اولویت و
ترتیب پروژهها به بهرهبرداری رسیده و یا در حال تکمیل است.
وی یادآور شد :اجرای پروژههای شهری قم در سال جاری نیز با اراده قوی
مدیران شهرداری ،نسبت به گذشته از شتاب بیشتری برخوردار خواهد شد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم اعالم کرد:

پیشرفت 90درصدی تقاطع فردوسی
(ص)
باپیامبراعظم

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم گفت :برای تأمین برق و روشنایی در
تقاطع فردوسی با پیامبر اعظم (ص)  10میلیارد تومان اختصاص دادهشده
و مسیر مستقیم پروژه با بیش از  90درصد پیشرفت بهزودی به بهرهبرداری
میرسد.
عباس حلوایی زاده از پروژه تقاطع فردوسی با بلوار پیامبر اعظم (ص)
بهعنوان یکی از پروژههای شاخص در شهر قم نام برد و اظهار داشت :این
پروژه با توجه به برنامهریزیهای انجامشده در حال تکمیل بوده و بهزودی به
بهرهبرداریمیرسد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم آغاز عملیات عمرانی این پروژه را از سال
 ۹۷دانست و ابراز کرد :این تقاطع نیز مانند تقاطع شهیدان کبیری با حفظ
پیاده راه و بهصورت زیرگذر از بلوار پیامبر اعظم(ص) اجراشده و در ساخت آن
بیش از چهار هزار و ۵۰۰تن میلگرد بهکاررفته است.
حلوایی زاده از پیشرفت  ۹۰درصدی مسیر مستقیم این پروژه خبر داد و
تصریح کرد :در ساخت این تقاطع ۹۰۰حلقه شمع بهکاررفته و تا ماه آینده با
طولی برابر ۲کیلومتر و ۳۰۰متر به بهرهبرداری میرسد.
وی این تقاطع را محور اتصال به سه منطقه  ۵ ، ۱و  ۴دانست و تصریح کرد:
در احداث تقاطع فردوسی با بلوار پیامبر اعظم(ص) تملک بهصورت کامل
انجام و آزادسازی صورت گرفته و  ۱۰میلیارد تومان نیز هزینه برق و روشنایی
تقاطع شده است.

آخرین وضعیت کرونا دراستان قم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره بهآخرین وضعیت کرونا در این استان گفت :در شبانه روز منتهی
بهبیست و دوم خردادما ه پنج بیمار که نتایج آزمایش کرونای آنها مثبت شده بود جان خود را در قم از دست دادند.
محمد رضا قدیر در گفت و گویی اظهار داشت :در  ۲۴ساعت گذشته  ۳۶بیمار با عالئم قطعی ابتال بهکرونا
َ
توسط اورژانس مراکز درمانی قم مورد پذیرش قرار گرفتند.وی با اشاره بهبستری شدن  ۳۷تن از این بیماران در
َ
بیمارستانهای استان گفت ۲۲ :تن از بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری شده بودند نیز پس از بهبودی و
با نظر پزشکان معالج از بیمارستان مرخص شدند.وی تعداد بیماران کرونایی که هماکنون در مراکز بیمارستانی
َ
َ
قم بستری هستند را  ۱۲۰تن ذکر کرد و افزود ۳۱ :تن از این بیماران بهدلیل وخیم بودن اوضاع جسمانی در
بخش مراقبتهای ویژه نگهداری میشوند.قدیر همچنین یادآور شد :از مجمموع  ۲۵۴آزمایش کرونای انجام
شده نتیجه  ۹۱مورد مثبت شد.رئیس علوم پزشکی قم بیان کرد :از آغاز اجرای طرح واکسیناسیون کرونا در این
استان  ۵۱هزار و ُ ۲۰۳دز واکسن تزریق شده است.
روزهای برگزاری کنکور سراسری تعیین شد
سازمان سنجش آموزش کشور در اطالعیهای اعالم کرد با توجه به مصوب شصت و هشتمین جلسه ستاد
ملی مدیریت بیماری کرونا ،آزمون سراسری روز چهارشنبه  ۹تیرماه ،پنج شنبه  ۱۰تیرماه ،جمعه  ۱۱تیرماه و
شنبه ۱۲تیرماه برگزار خواهد شد.بر این اساس کنکور گروه آزمایشی هنر در صبح روز چهارشنبه ۹تیرماه ،کنکور
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در صبح روز پنجشنبه  ۱۰تیرماه ،کنکور گروه آزمایشی علوم انسانی در صبح
روز پنجشنبه  ۱۰تیرماه ،کنکور گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح روز جمعه  ۱۱تیرماه و کنکور گروه آزمایشی
زبانهای خارجی در صبح روز شنبه ۱۲تیرماه برگزار میشود.متقاضیان الزم است از روز یکشنبه ۶تیرماه۱۴۰۰
کارت ورود به جلسه آزمون را پرینت کنند.اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره جزئیات کارت ورود به
جلسه کنکور سراسری روز ۳۰خردادماه ۱۴۰۰در سایت سازمان سنجش منتشر میشود.

طرح:پروانهایزدخواست

رئیس ستاد انتخابات استان قم :

 ۵هزارنفر امنیت انتخابات راتامین میکنند

رئیس ستاد انتخابات استان قم از رعایت حداکثری
شیوه نامه های بهداشتی در انتخابات و همچنین تأمین
امنیت انتخابات قم با مشارکت مردم و حضور فعال بیش
از ۵هزار نیروی انتظامی ،امنیتی و اطالعاتی خبر داد.
بیژن سلیمان پورپیش از ظهر روز شنبه در نشست
ستاد انتخابات استان قم با بیان این که انتخابات یک
رویداد مهم ،حساس و حیاتی برای نظام مقدس جمهوری
اسالمی و ملت شریف ایران خواهد بود تصریح کرد:
برگزاریشایستهانتخاباتیکتکلیفخطیراست.
وی اضافه کرد :ممکن است برخی از مردم تمهیدات
برگزاری انتخابات را در همین روزها و هفته های اخیر
تصور کنند ،در حالی که فرآیند هر انتخابات در کشور،
حداقل  ۹ماه قبل از برگزاری آن آغاز میشود.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری قم در
عین حال یادآور شد :ستاد انتخابات استان ،شهرستان و
بخش های قم از آغاز نیمه دوم سال گذشته شروع به کار
کرد و در ادامه زمان بندی و تقویم انتخابات نیز از آذر ماه
سال قبل ابالغ و اجرایی شد.
ویبااشارهبهاهمیتهماهنگیهایبین بخشیحوزه
اجرا ،حوزه نظارت و همچنین بازرسی انتخابات و تداوم
این تعامل ها با سایر دستگاه ها و نهادها اذعان کرد:
خوشبختانه استان قم در این موضوع در وضعیت بسیار
مطلوبی قرار دارد.
سلیمان پور افزود :البته بر اساس قانون هر کدام از این
بخش ها مکلف به کار خود هستند ،اما در عین حال همه
این بخش ها برای یک هدف واحد و مشترک تالش می
کنند و از این رو ایجاد تعامل در بین آن ها الزم و ضروری
است.
رئیس ستاد انتخابات استان قم با بیان این که جلسات
این ستاد از آغاز تشکیل به صورت مرتب و منظم برگزار
شدهاستگفت:کمیتهتبلیغاتواطالعرسانیاینستاد
نیز با هدف تحقق مشارکت حداکثری مردم و دور کردن
فضای یأس و ناامیدی ،اقدامات خوبی انجام داده است.
وی اضافه کرد :نباید فراموش کرد که کشور در حال
حاضر درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار است ،اما در
عینحالنظامدرکنارتأمینمایحتاجعمومیوراهاندازی
هفتگی پروژه های عظیم و تقدیم آنان به مردم ،همچنان

در ریل توسعه و پیشرفت قرار دارد و از این رو اصحاب رسانه
و خبر باید این دستاوردها را به مردم عرضه کنند تا برخی
کدورت ها سبب نیامدن مردم به پای صندوق های رأی
نشود.
سلیمان پور همچنین به فعالیت های کمیته فناوری
اطالعات ستاد انتخابات استان توجه داد و گفت :بیش از
 ۹۰درصد فرآیندهای انتخابات استان در دوره های اخیر
به صورت الکترونیکی بوده است.
وی درباره فعالیت های کمیته آموزشی ستاد انتخابات
استان بیان کرد :باید دانست که در هر انتخابات ،نکات
جدیدی برای یادگیری وجود دارد و از این رو همواره
آموزش اعضای شعب اخذ رأی و حتی نیروهای انتظامی
و دیگر دست اندرکاران امر انتخابات در دستور کار بوده
است.
وی درباره فعالیت های کمیته امنیتی ستاد انتخابات
استان یادآور شد :یکی از اقدامات در این زمینه ،تشکیل
کمیته رصد نارضایتی ها برای تبدیل نشدن این نارضایتی
ها به اعتراض و ناامنی و همچنین پاسخگویی گروه های
هدف بوده است.
وی با ابراز خرسندی از وجود شرایط پایدار امنیتی در
استان خاطرنشان کرد :البته قم حرم امن اهل بیت (ع)
است ،اما اگر می توانستیم گزارش های امنیتی را ارائه
دهیم همه متوجه می شدند که این استان با وجود همه
تهدیدات و مشکالت ،با هوشیاری و دلسوزی های مردم،
مسؤوالن و مدیران و البته به کوری چشم دشمنان ،امن
ترین استان کشور بوده است.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری قم با
انتقاد از برخی نامزدهای انتخاباتی گفت :متأسفانه در
مناظره های انتخاباتی کمتر به جنگ تمام عیار اقتصادی
دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران توجه
شده است .وی سپس به تأمین امنیت انتخابات در استان
قم با مشارکت بیش از  ۵هزار نیروی انتظامی ،امنیتی و
اطالعاتی توجه داد و بیان کرد :البته اطمینان داریم که
مردم مانند همیشه و در این زمینه نیز در کنار خادمان خود
خواهندبود.
 ۸۴۹هزارقمیواجدشرایطشرکتدرانتخاباتهستند
رئیسستادانتخاباتاستانسپسبهبرگزاریانتخابات

مصلحی:احمدینژادتهدیدعلیهنظامنیست
کاندیدای میاندورهای مجلس خبرگان رهبری گفت :احمدینژاد در زمان دولت خود کار زیاد کرد اما معنایش
این نیست که عقبه ایدئولوژیک دارد؛ خود او عقبهای ندارد که بخواهد با آن کف خیابان بیاید و فتنه ایجاد کند.
حجتاالسالم و المسلمین حیدر مصلحی در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره ماجرای اختالف
خود در زمان وزارت اطالعات با محمود احمدینژاد اظهار کرد :احمدینژاد اصأل برای نظام تهدید نیست بیخود
مسئله را بزرگ نکنیم .آن رایی که در سال  ۸۴و  ۸۸به ایشان دادند به خاطر تبعیت از رهبری بود .به خاطر اعتبار
آقا بود و اینکه حرف ایشان پیاده شود .بعد از همان قهر  ۱۱روزه که سر ماجرای من پیش آمد این عقبه به مشکل
خورد.

اسفند ماه  ۱۳۹۸در قم و در آغاز شیوع کرونا پرداخت و
گفت :برخی در آن دوران می گفتند انتخابات نباید در
قم برگزار شود ،اما مدیریت استان پای این قضیه ایستاد
پیش رو را بر اساس
و خوشحالیم که اکنون هم انتخابات ِ
تجارب آن دوران برگزار می کنیم.
وی با اشاره به افزایش شعب اخذ رأی در استان از ۶۶۹
به  ۷۲۲شعبه برای کاهش تراکم حضور مردم یادآور شد:
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا در استان در
 ۱۳۹حوزه انتخابیه شامل ۶حوزه انتخابیه شهری و۱۳۳
حوزهانتخابیهروستاییبرگزارخواهدشد.
سلیمان پور با بیان اینکه  ۲۲هزار نفر در برگزاری
انتخابات در استان مشارکت خواهند داشت خاطرنشان
کرد :تعداد واجدان شرایط رأی دادن در استان حدود
 ۸۴۶هزار نفر است که از این تعداد حدود  ۲۰هزار نفر،
رأی اولی هستند.
رئیس ستاد انتخابات استان همچنین به اتخاذ
تمهیدات الزم و کافی برای رعایت پروتکل های بهداشتی
در شعب اخذ رأی استان توجه داد و اظهار کرد :افزایش
تعداد شعب اخذ رأی برای عدم ازدحام مردم ،پیش بینی
اقالم بهداشتی در شعب و رعایت همه دستورالعمل ها
توسط تمام اعضای شعب از جمله این تمهیدات است.

استاندار قم مطرح کرد؛

اولویتسالمتشهرونداندربرگزاریانتخابات
استاندار قم با اشاره به برگزاری انتخابات در شرایط کرونایی گفت :سالمت
شهروندان در برگزاری انتخابات از اولویت های برگزار کنندگان است.
بهرام سرمست روز شنبه درجلسه ستاد انتخابات قم درسالن کرامت
استانداری ،افزود :سیاستهای کلی ابالغی مقام معظم رهبری در عرصه
انتخاباتکهمتکیبراصلامنیت،سالمت،رقابتپذیریومشارکتحداکثری
است،سیاستونقطهاتکایتمامبرنامهریزیهاست.
ویاظهارداشت:تمامفرآیندهایانتخاباتیبصورتکاملدرایناستانانجام
گرفته و این استان هم اکنون برای برگزاری انتخابات در شرایط مطلوبی قرار
دارد.
سرمست اظهار داشت :درسطح استان ،قم از نظر شقوق و ابعاد مختلف
امنیتی در یک وضعیت پایدار و اطمینان بخشی قرار دارد.
به گفته وی ،هیاتهای بازرسی و نظارت باید با دقت نظر و رصد تبلیغات و
فرآیندهایانتخاباتیبداخالقیهایاحتمالیرابهحداقلممکنبرسانند.
وی ادامه داد :رعایت مر قانون اولویت استان دربرگزاری انتخابات است و ما
خود را در این مساله مامور به انجام وظیفه میدانیم و نتیجهای که از آن حاصل
میشود فرع بر امنیت و سالمت آن است.
استاندار قم اظهار داشت :انتخابات الکترونیکی در شورای اسالمی شهر
قم بعنوان اولین تجربه عینی یکی از ویژگی های مهم این دوره از برگزاری
انتخاباتاست.
سرمست اظهار داشت :رعایت پروتکلهای بهداشتی برای اطمینان یابی از

حفظ سالمت مردم در روند انتخابات باید بصورت جدی مورد توجه عوامل
برگزاریانتخاباتباشد.
رئیس هیأت بازرسی استان قم:
استقرار بازرسان انتخابات در ۴نقطه شهر قم
رییس هیات بازرسی انتخابات قم نیز بیان کرد :هیات بازرسی انتخابات قم
متشکلاز ۵نفروهیاتبازرسیشهرستانقمنیزازیکتنتشکیلشدهاست.
محسن بهشتی گفت :قم از استانهایی است که در آن هم اکنون آمادگی
کاملی برای برگزاری انتخابات دارد و این استان عملکرد مطلوبی طبق ارزیابی
های کشوری داشتهاست .به گفته وی ،هیات بازرسی استان به موازات سایر
هیاتهای انتخابات تمام فرآیندهای انتخاباتی را دنبال کرده و برای برگزاری
انتخاباتی سالم و بدون حاشیه آماده است .وی افزود :استان قم آمادگی کامل
برای برگزاری انتخابات را دارد؛ ما در  ۴منطقه شهر قم نیروهای بازرسی را
مستقر می نماییم به طوری که در هرکدام از این مناطق  ۳نفر بازرس حضور
خواهند داشت .معاون استاندار قم خاطرنشان کرد :امر آموزش بازرسین را
انجام داده ایم و آمادگی ذهنی خوبی برای این عزیزان حاصل شده است.
رییس کمیته پشتیبانی انتخابات استان قم نیز در ادامه اظهار داشت :با
وجود محدودیت در منابع نیازهای ضروری انتخابات تامین شدهاست.
محمدرضا گروسی ادامه داد :تمام دستگاه های اجرایی و اداری استان
موظف هستند در صورت نیاز ،کارکنان و تجیهزات خود را در اختیار ستاد
انتخاباتاستانبگذارند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم خبرداد:

اجرای طرح راهداری محوری درسطح راههای استان قم

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل
ونقل جاده ای استان قم ازاجرای طرح راهداری
محوری دردو محورکریدوری بزرگراه سلفچگان
– دلیجان و محور قم – جعفریه  ،با شرکت 85
نفرعوامل راهدار و بهره مندی از 70دستگاه انواع
ماشین آالت خبر داد .
اکبر نوروزپور درخصوص نحوه و مشخصات
فنی  ،اجرایی طرح راهداری محوری که به طور
همزمان درده محور اصلی کشور درحال اجراست
اظهارداشت  :درقالب اجرای این طرح که به طور
امانی و با استفاده از توان و ظرفیت داخلی ادارات
کل استانی انجام می گیرد ،افزون بر  12هزار نفر
نیروی راهدار با بهره مندی از 9هزار دستگاه انواع
ماشین آالت راهداری به انجام وظیفه مشغول
می باشند  .وی از مهمترین اهداف اجرایی این

طرح به تسریع در ارتقا ایمنی و کاهش حداکثری
نقاط پرتصادف درسطح راهها اشاره و متذکر شد
 :ایجاد وفاق و همدلی بیشتر دربین مجموعه ،
انتقال داده ها و تجارب اجرایی به پرسنل تازه
استخدامی  ،بهره مندی حداکثری از توان و
ظرفیت داخلی و ....ازدیگر اهداف ملحوظ
درطرح راهداری محوری می باشد  .نوروزپور
درادامه به کریدورهای انتخابی درسطح راههای
استان قم جهت اعمال طرح راهداری محوری
پرداخت و افزود  :پس از بررسی های به عمل آمده
درسطح راههای استان قم  ،دومحور کریدوری
بزرگراه سلفچگان – دلیجان ( وبلعکس ) و محور قم
– جعفریه  ،جهت اجرای طرح راهداری محوری
انتخاب و تمرکز عوامل و ادوات راهداری درانها
عملیاتیگردید .معاونراهداریاستانقمازعلل

رقابت  ۲نامزد در انتخابات مجلس خبرگان درقم
رئیس دفتر شورای نگهبان قم با اشاره به استعفای یکی از داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان
رهبری در قم گفت ۲ :داوطلب برای انتخابات مجلس خبرگان در حوزه انتخابیه قم رقابت خواهند کرد.حجت
االسالم مهری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به استعفای رسمی و مکتوب حجت االسالم و المسلمین
محمود رجبی از نامزدی انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری گفت ۲:داوطلب برای انتخابات مجلس
خبرگان در حوزه انتخابیه قم رقابت خواهند کرد.رئیس دفتر شورای نگهبان در استان قم افزود :در انتخابات میان
دورهای مجلس خبرگان رهبری آقای سید محمد سعیدی گلپایگانی و آقای مهدی نیکوی از حوزه انتخابیه قم با
یکدیگررقابتمیکنند.

انتخاب این دومحور جهت اجرای طرح راهداری
محوری ،به ترافیک چشمگیر و ترکیبی بزرگراه
سلفچگان – دلیجان اشاره و ادامه داد  :محور
کریدوری قم – جعفریه نیز به دلیل ترافیک ترکیبی
از سویی وتعداد حوادث جاده ای به وقوع پیوسته
درآن ،از سویی دیگر به این امر اختصاص یافت .
اکبر نوروز پور درادامه به حضور وشرکت افزون بر
 85نفر عوامل راهدار دراین طرح اشاره و افزود :
بیش از  70دستگاه انواع ماشین آالت راهداری
استان نیز به امرراهداری محوری اختصاص یافته
است  .وی خاطر نشان ساخت  :با توجه به احصا
نیازمندیهاوضرورتهایملحوظ،نسبتبهتقسیم
عوامل و ماشین آالت دراین دومحور کریدوری
اقدام گردیده که انشا...طی بازه زمانی دوماهه
این طرح  ،نسبت به رفع آنها ساعی باشیم .

پروتکل های بهداشتی در تجمع انتخاباتی اهواز رعایت نشد
دبیرخانه ستاد ملی مقابله با کرونا درپاسخ به ادعای حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی مبنی بر
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی مطابق با مجوز در تجمع انتخاباتی اهواز ،تاکید کرد :برغم تاکیدات ستاد
ملی کرونا و ستاد کرونا در استان خوزستان مبنی بر رعایت پروتکل های بهداشتی در تبلیغات انتخاباتی ،در تجمع
انتخاباتیایننامزدانتخاباتریاستجمهوریدستورالعملهایموردتاکیدستادملیمقابلهباکرونا،رعایتنشده
است.
فیلم اصغر فرهادی در ایران اکران می شود؟
سعید خانی مدیر عامل «خانه فیلم» خبر داد که قرارداد پخش داخلی «قهرمان» به کارگردانی اصغر فرهادی
جهت اکران سراسری در ایران با این شرکت امضا شده است.در فیلم «قهرمان» امیر جدیدی ،محسن تنابنده،
فرشته صدرعرفایی ،احسان گودرزی و سارینا فرهادی و جمع دیگری از بازیگران که اغلب چهرههای جدید
هستند ،به ایفای نقش پرداختهاند.اولین نمایش این فیلم در بخش مسابقه هفتاد و چهارمین فستیوال کن در
کشورفرانسهخواهدبود.

فرماندهانتظامیاستانقمتشریحکرد:

جزییاتدستگیریکالهبردار50میلیاردتومانی

فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری یک کالهبردار حرفه ای در قم خبر داد و گفت :متهمه با
فریب  9سرمایه گذار ،از طریق مانور متقلبانه و بیان القای پرداخت سود هنگفت 500 ،میلیارد ریال
کالهبرداری کرده بود که توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم دستگیر شد.
سردارسیدمحمودمیرفیضیاظهارداشت:درپیکسبخبریمبنیبروقوعکالهبرداریباموضوع
سرمایه گذاری و مشارکت مالی توسط یک خانم فاقد شغل  ،موضوع به صورت ویژه در دستور کار
کارآگاهان اداره مبازه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.
وی افزود :در تحقیقات اولیه مشخص شد نامبرده اعتماد چند تن از طالفروشان را با انجام مانور
متقلبانه و بیان القای پرداخت سود سرشار در جهت سرمایه گذاری ،به خود جلب کرده است.
فرمانده انتظامی استان قم گفت :متهمه با دریافت طالی فروشندگان ،طالی دریافتی را نزد افرادی
که وجوهی را از آن ها دریافت می کرد به عنوان ضمانت قرار داده تا سود حاصله از وجوه دریافتی را
به آن ها پرداخت کند .سردار میرفیضی اضافه کرد :در ادامه محل سکونت وی در منطقه باالشهر قم
شناسایی و کارآگاهان پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضائی استان جهت دستگیری نامبرده عازم
محل موصوف شدند اما متهمه برای فرار از قانون منزل شخصی و لوکس خود را ترک و به منزل پدری
خود عزیمت کرده بود ،بالفاصله کارآگاهان وارد عمل شده و منزل پدری وی را شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی استان قم گفت :سپس طی بازرسی از منزل پدری اش ،وی حضور نداشت اما
شواهد و قرائن دال بر این بود که حضور وی در این منطقه قطعی است ،بنابراین با هماهنگی مقام
قضائی استان منازل اطراف نیز مورد بازرسی قرار گرفته و در یکی از پشت بام های همسایه در حالی که
پشتکانالکولرمخفیشدهبود،دستگیرشد.سردارمیرفیضیافزود:درتحقیقاتتکمیلیمشخص
شد از  9تن از طالفروشان ،رقمی بالغ بر  500میلیارد ریال کالهبرداری کرده است که در نهایت به
همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد.
جانشینفرماندهانتظامیاستانقم خبرداد:

دستگیری  25نفر از اراذل و اوباش

جانشین فرمانده انتظامی استان قم از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و دستگیری  25نفر از
اراذل و اوباش و کشف انواع سالح سرد خبر داد .
سرهنگ بهادر اسماعیلی با اعالم این خبر بیان داشت  :در راستای اجرای تامین نظم و امنیت
جامعه و مطالبه به حق شهروندان  ،پلیس با هرگونه ناهنجاری که بخواهد امنیت و آرامش شهروندان
را تهدید کند ،برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد  .وی خاطر نشان کرد :با همکاری شهروندان کلیه
اقدامات ماموران انتظامی ،در راستای برقراری امنیت پایدار در سطح استان صورت می گیرد و مجرمان
و مخالن نظم و امنیت بدانند فرزندان ملت در فرماندهی انتظامی استان از عزمی راسخ در برخورد با
آنان برخوردار هستند و اجازه هنجارشکنی را به هیچ کس نخواهند داد و باید منتظر اجرای عدالت و
برخورد قانونی پلیس باشند .جانشین فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به اینکه امنیت از نیازهای
اساسی و اولیه زندگی در هر جامعه ای است ،گفت :پلیس استان در طول  48ساعت گذشته طرح
مبارزه اراذل و اوباش را در دستور کار خود قرار داده و موفق به کشف انواع سالح سرد و دستگیری 25
نفر از اراذل و اوباش در یکی از نقاط آلوده و جرمخیز شهر قم شدند.
معاونعملیاتفرماندهیانتظامیاستانقمخبرداد:

کشفمحمولهلباسورزشیقاچاق

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان قم از توقیف یک دستگاه پژو 405حامل 793ثوب شلوار
اسپرت ورزشی و  30ثوب کاپشن قاچاق در محور مواصالتی این استان خبر داد
سرهنگ فرزاد عسگری اظهارداشت :در تداوم طرح های عملیاتی پلیس در مبارزه با قاچاق كاال،
ماموران یگان تکاوری استان یک دستگاه پژو  405حامل بار قاچاق را در موقعیت جاده قدیم "قم-
تهران" شناسایی و متوقف كردند .وی افزود :در ادامه طی بازرسی از خودرو مذکور  793ثوب شلوار
اسپرت ورزشی و  30ثوب کاپشن فاقد هرگونه مجوز قانونی و قاچاق کشف و در این رابطه یک نفر
دستگیر شد .معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان قم گفت :در نهایت خودرو توقیف و متهم به
همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع ذی صالح شد .سرهنگ عسگری
افزود:برابر اعالم کارشناسان ارزش کاالی مکشوفه بیش از900میلیون ریال برآورد شده است.

