سالروزشهادتاماممحمدباقر(ع)راتسلیتمیگوییم.

محمدرضاباهنر:

رئیسی از نیروهای توانمند همه
دولت های قبل استفاده کند

روزنامه
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ریزگردها؛مهمانیکهدیگرصاحبخانهشدهاست؛
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محمدرضا باهنر ،نایب رئیس اسبق
مجلس شورای اسالمی گفت :حتی
دولت آقای خاتمی ،دولت مرحوم هاشمی
رفسنجانی ،دولت آقای احمدی نژاد،
باألخره نیروهایی کارآمد بوده اند و در دوره
خودشان موفقیت هایی داشته اند .از این
نیروهای توانمند استفاده شود و البته
نیروهای جدید هم بیایند و وارد چرخه
کار شوند .یعنی می خواهم این جمله کلی
را بگویم که پیشنهاد من این است که از

رییسجمهورمنتخب:

محور اصلی در مبارزه با کرونا واکسن
تولید داخلی است

رییس جمهوری منتخب گفت:
مالک و محور اصلی در مبارزه
با کرونا تولید داخلی واکسن
و حمایت از تالش متخصصان
ایرانی در این زمینه است که باید
به دقت و سرعت ،مشکالت و
موانع موجود در این مسیر برطرف
شود .البته درکنار تولید داخل باید
خرید واکسن خارجی معتبر هم با

2

تحلیلگرارشدمسائلسیاستخارجی:

احیای برجام و بهبود روابط
منطقهای،همسوبایکدیگرند

یــک تحلیلگــر ارشــد مســائل
سیاستخارجیتاکیدکرد:احیای
برجــام و بهبود روابــط منطقهای،
هر دو در یک بســتر بوده و همسو
با یکدیگرند .احیای برجام نیازمند
رفع موانع پیش پای توافق اســت
و ایــن موانع چیزی نیســتند جز
،FATFبهبودمناسباتمنطقهای
و گسترش روابط ایران با کشورها.
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قم زیر چتر خاک
سرعت احیا مناطق بیابانی کمتر از گسترش بیابانها

خشکسالیهای پی در پی نفس زمین را به شماره انداخته و
تداوم این شرایط جانکاه ،وقوع طوفانهای ریزگرد را به یکی از
رویدادهای طبیعی استانهای شمالیتر نیز تبدیل کرده ،حاال
دیگر تقریبا کمتر جایی در کشور میتوان سراغ داشت که چتر
ریزگردها بر سرشان نباشد ،از سیستان و خوزستان گرفته تا

ریزگردهایی که زمانی به عنوان خطری زیست محیطی تلقی
میشدند ،حاال در آستانه تبدیل شدن به فاجعه انسانی اند .از
روزهایی که دایره واژگان ما هنوز با واژه ریزگرد آشنا نشده بود،
سالیان زیادی نمیگذرد ،این واژه ،اما سالهاست که با گوش
اهالی استانهای جنوبی کشور مانوس شده ،جایی که در آن
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گالیه از مردمی که برای واکسن نزدن بهانه تراشی می کنند؛

قمیهاییکهواکسننمیزنندبخوانند!
4

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم:

باحضوراستاندارقم:

سکوتدربرابرقدرتگیری
مجددطالبانجایزنیست
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با انتشار بیانیهای
ضمن ابراز نگرانی عمیق خود از تحوالت اخیر افغانستان ،با
یادآوری جنایات طالبان در این کشور ،سکوت در برابر قدرت
گیری مجدد طالبان درافغانستان را جایز ندانست .در این
بیانیه که روزشنبه نسخه ای از آن در اختیار ایمان قرار گرفت،

ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی قم بدرقه شدند

آمده است :اوضاع در افغانستان عزیز بسیار مایه نگرانی شده و
چشمانداز صلح و امنیت در این کشور را به شدت تیره و نومید
کننده ساخته است .مردم ستمدیده و محروم این کشور پس
از چند دهه نا آرامی و ستیز ،ممکن است بار دیگر در معرض
تجربه تلخ حاکمیت کسانی قرار بگیرد که در ایجاد وحشت،

2

منتخبین انتخابات نظام پزشکی قم مشخص شدند
8

معاونهماهنگیاموراقتصادیاستاندارقمخبرداد:
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم:

رشد  ۷۷درصدی صادرات قم در سه ماه نخست سال

 ۷۸درصد آب مورد نیاز قم از خارج استان تامین میشود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم گفت :صادرات استان از نظر ارزشی
در خرداد  ۱۴۰۰از سی و هشت میلیون دالر عبور کرد که نسبت به مدت مشابه
پارسال افزایش  ۷۷درصدی را نشان میدهد .مهردادغضنفری در اولین نشست
کارگروه توسعه صادرات استان با اعالم این خبر اظهارداشت :از نظر وزنی هم رشد
 ۱۵۴درصدی صادرات ثبت شده است .غضنفری رونق تولید در استان را سبب این
رشد دانست و گفت :رشد صادرات پارسال نسبت به سال  ۱۳۹۸از نظر ارزشی بیش
از  ۸درصد بوده است .صادرات استان در سال  ۹۹از نظر ارزشی  ۱۴۸میلیون دالر و

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم گفت:حدود ۷۸درصد آب مورد نیاز مردم
قم در سطح شهر و روستاها از خارج استان تامین میشود که این مساله نشاندهنده
اهمیت رعایت الگوی مصرف است .علی جان صادق پور افزود :سرشاخههای دز با
ظرفیت  ۶هزار متر مکعب بر ثانیه ،سد  ۱۵خرداد با ظرفیت  ۲هزار متر مکعب بر
ثانیه ۱۵۷،حلقه چاه ۱۹،چشمه و ۲۰قنات مهمترین منابع تامین آبی قم هستند.
وی با اشاره به تاثیر  ۵۰درصدی دما در افزایش مصرف آب و کاهش منابع آبی ،گفت:
ازابتدایسالجاریافزایشدمایهواتاثیرچشمگیریبرافزایشمصرفآبدراستان
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((آگهیاستخدام))

حجاب؛سرمایهایفرهنگی

هفته حجاب رویداد نمادین شایسته ای است
برای توجه به این عنصر فرهنگی از منظرهای
گوناگون و در این یادداشت ،تالش می شود تا به
علیمحمدی*
حجاب با رویکرد سرمایه فرهنگی پرداخته شود.
اولین نوبت« ،پی یر بوردیو» از اصطالح سرمایه فرهنگی استفاده کرد و آن
را مجموعه ای از توانمندی ها ،عادت ها و طبع های زندگی از جمله دانش،
زبان ،سلیقه یا ذوق ،و سبک زندگی تعریف کرد .سرمایه فرهنگی جزو ارزش ها
و هنجارهای جامعه است که نمی توان یک شبه (مثل سرمایه اقتصادی) آن
را کسب کرد یا انتقال داد و یا خرید و فروش کرد ،بلکه این سرمایه که مجسم
کننده ،ذخیره کننده یا تأمین کننده ارزش فرهنگی به شمار می رود در طول
زمان به دست می آید.
از جمله منابع مهم سرمایه فرهنگی ،عادت واره ها یا خصلت ها در زندگی
ً
هستند .عادت واره به معنی «شیوه بودن» ،به مجموعه ای نسبتا ثابت از خلق و
خوهاگفتهمیشودکهمحصولتجربههایاجتماعیافراداست،بهاینصورت
که افراد با استقرار بلندمدت در جایگاه های اجتماعی ،با درونی کردن شرایط
حاکم بر آن جایگاه ها ،عادت واره یا خصلت خود را به صورت ناخودآگاه شکل
می دهند ،بر این اساس عادت واره که در تجربه ها و مشارکت های اجتماعی به
وجود می آید موجب شکل گیری سلیقه و ذایقه فرهنگی افراد می شود و افراد
با سلیقه های فرهنگی خود ،از دیگران متمایز می شوند ،بنابراین انتخاب افراد
در مورد مادی ترین جنبه های فرهنگ مانند پوشاک مبتنی بر عادت واره است.
حجاب به عنوان یک هنجار فرهنگی ،با سابقه ای طوالنی ،از دوره ایران
باستان در زیست بوم فرهنگی ما ایرانیان قرار دارد  -به طوریکه یافته های
پژوهشی بیانگر این نکته است که بانوی ایرانی از زمان مادها (نخستین ساکنان
آریایی ایران) از حجاب کامل شامل پیراهن بلند چین دار و شلوار تا مچ پا و چادر
و شنلی بلند روی لباس ها برخوردار بوده است  -و انتخاب آن همواره مستأثر
ً
از فلسفه زندگی ،شرایط و اقتضائات زندگی افراد بوده و شکل آن معموال تابع
هنجارهایفرهنگیمحیطزیستفرهنگیبودهاست.
حجاب میراث فرهنگی ما ایرانیان است و همواره به مثابه رسانه ارتباطی
نمادین در ارتباطات میان فردی و نیز حضور در جامعه و مشارکت های اجتماعی
حامل آثار و کارکردهای ارتباطی خود بوده است.
حجاب مانند هر پدیده فرهنگی به شرط بازتولید ،بقا می یابد ،بنابراین الزم
است همه کارگزاران و شخصیت های فرهنگی و دیگر دغدغه مندان و مؤثران
برای تداوم جریان این سرمایه فرهنگی ،با رویکردی کارشناسانه و دلسوزانه از
منزلت این میراث فرهنگی و معنوی نگهداری کنند .بر این اساس دو پیشنهاد
کلی زیر برای گسترش سرمایه فرهنگی حجاب تقدیم می شود:
 .1آموزش فرهنگی؛ در آموزش های فرهنگی ،یکی از مهم ترین رویکردها،
آموزش عملی است ،به این معنا که چنانچه توجه به رعایت حجاب به صورت
مرتب در تجربه اجتماعی افراد جامعه قرار گیرد ،می تواند توسط افراد ،درونی
شده و پذیرفته شود .آگاه سازی در رابطه با درک نیاز ،ضرورت و فواید رعایت
حجاب با استخدام تکنولوژی های فرهنگی به ویژه رسانه و سازگار با ذایقه
فرهنگی مردم در دوره های مختلف سنی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 .2مصرف فرهنگی؛ آنچه در مورد مصرف فرهنگی قابل توجه است،
سازگاری کاال یا خدمات فرهنگی با نیاز و سلیقه و ذائقه فرهنگی افراد است،
بنابراین در موضوع حجاب ،الزم است تا اصحاب هنر به ویژه طراحان مد و لباس
با شناخت سلیقه مردم در مناطق و اقلیم های متنوع قومیتی و تنوع فرهنگی
برای افراد در دوره های سنی گوناگون ،دست اندرکار طرح های نو در موضوع
حجاب باشند .از این نکنه غاقل نشویم که میان خدمات و کاالهای فرهنگی و
ذایقه فرهنگی رابطه دیالکتیکی وجود دارد به این معنا که دگرگونی در خدمات
و کاالهای فرهنگی موجب ایجاد تغییر در ذایقه فرهنگی افراد جامعه می شود
و نیز تحول در ذائقه فرهنگی منجربه تغییر شکل خدمات و کاالهای فرهنگی
مورد استفاده می شود ،بنابراین نوآوری در کاالهای حجاب به شرط سازگاری
با ذایقه فرهنگی جامعه هدف می تواند در بازتولید و بقای این سرمایه فرهنگی
کارگرباشد.
*مدرس دانشگاه و فعال امور فرهنگی

شرکت فنی مهندسی متحدان خدمت برق
بدینوسیلهبهاطالعمتقاضیانبومیاستانقممیرساند،شرکتمتحدانخدمتبرقطیسهمرحلهازواجدینشرایطشرح
ذیلنسبتبهتامیننیرویپیمانکاری-حجمی(بدونتعهدبهکارگیریرسمیواستخدامی)اقداممینماید.
ً
مرحلهاول:انجامتستفیزیکیوسالمتجسمانیوانجاممصاحبه .مرحلهدوم:صرفاپذیرفتهشدگانمرحلةاولمیتواننددرآزمون
شرکتنمایند.
مرحلهسوم:احرازصالحیتهایعمومیبهتائیدگزینشپسازقبولیدرآزمون
الف)شرایطعمومی
-1داشتنتابعیتایرانوالتزامبهقانوناساسیجمهوریاسالمیایران
-2اعتقادبهدینمبیناسالمیایکیازادیانمطرحدرقانوناساسیجمهوریاسالمیایران
-3داشتنکارتپایانخدمتیامعافیتدائم
-4عدماعتیادبهموادمخدر(باارائهگواهیعدماعتیاد)
-5نداشتنسابقهمحکومیتکیفریوجزایی(باارائهگواهیسوءپیشینه)
-6داشتنسالمتجسمی،روحیوروانیوتواناییانجامکار
ب)شرایطاختصاصی:براساسنوع درخواستبهشرحجدولذیل

تبصره:
-1درصورتوجودسابقهکارمرتبطدرشرکتهایپیمانکاریزیرمجموعهصنعتبرق(برایداوطلبین)حداکثرتا 5سالبهسنپذیرش
اعالمیفوقاضافهمیگردد.
-2دارندگانگواهینامههایفنورزیشبکههواییوایمنیبرقدراولویت استخداممیباشند.
توضیحات:سایرشرایطبکارگیریبهشرحذیلمیباشد:
الف)عدممنعقانونیبرایبهکارگیریونداشتنتعهدیخدمتیبهدیگرسازمانهاب)درخصوصجذبایثارگرانمطابقبابخشنامههای
ارسالی اقدام خواهد شد .پ) کسب حداقل % 60نمره آزمون ت)مالک عمل برای محاسبه تاریخ فارغ التحصیلی ،معافیت دائم و پایان
خدمتنظاموظیفه،محاسبهسنوارائهگواهینامههایمربوطهاولینروزثبتنامخواهدبود .ث)میزانپذیرشداوطلبیندوبرابرظرفیت
درخواستیبودهکهدرصورتپذیرشنفراتبرتر،شرکتالزامیبهپذیرشنفراتذخیرهنخواهدداشت.ج)جهتپذیرفتهشدگاننهایی
در مراحل فوق ،نسبت به گذراندن یک دوره کارآموزی یک ماه بررسی و اقدام میگردد.
داوطلبینومتقاضیانواجدشرایطفوقمیتوانندمدارککاملهویتی(تصویرکاملشناسنامه،کارتملیوکارتپایانخدمتیامعافیت)
خود و همچنین تصویر مدارک اختصاصی هر گروه شغلی را بر اساس جدول فوق با درخواست کتبی نیاز شغلی و شرح رزومه کاری
قبلی و احتمالی خود ،تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  1400/05/03به دفتر و نمایندگان این شرکت به آدرس :قم ،خ توحید،
میدان امینی بیات ،شرکت توزیع برق قم ،اتاق شماره 10منطقه 2توزیع برق تحویل نمایند و یا به پست الکترونیکی شرکت به نشانی:
 www.motahedankhedmatbargh@gmail.comارسالنمایند.
توجه:اولویتپذیرشباداوطلبینیمیباشدکهمدارکخودرابهصورتحضوریبهشرکتوآدرسفوقتحویلنمایند.
تلفن ثابت 8828280 :داخلی480
(تلفنجهتپاسخگوییبهسواالتداوطلبین)
تلفن همراه 09128525815:هژبری

رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسالمی شهر قم تاکید کرد:

لزومافزایشتعلقخاطرشهروندان
برای اجرای نمای مطلوب

رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسالمی شهر قم با بیان اینکه اگر افراد از
فرهنگبومیخودپیروینکنند،ارزشهایآنشهرروبهانحطاطمیرود،گفت:درطراحی
نمای شهری همواره ساختارهای ارزشی و اصول اعتقادی باید مدنظر قرارگرفته شود.
روحالله امراللهی با اشاره به موضوع نمای مطلوب در شهر اظهار داشت :در بحث نما،
انسجام و وحدت در خیابانها از بعد رنگ و مصالح حائز اهمیت است.
وی خاطرنشان کرد :همشکل بودن مصالح و فرم کلی نما با ساختمانهای مجاور،
همچنیناقلیموفرهنگهرمنطقهازمهمترینمعیارهادرطراحینمایساختمانهاست.
عضو شورای اسالمی شهر قم با بیان اینکه نمای ساختمانها در شهرها مانند تابلوهایی با
تبودهکهبیانگرهویتآنشهرهستند،افزود:بههمیندلیلنمایبناهاباید
محتوایمتفاو 
حامل محتوای فاخر و متناسب با فرهنگ آن اقلیم باشد.
وی با اشاره به چالشهای موجود در زمینه طراحی و خلق نمای مطلوب ،اظهار کرد:
الگوگیری از نماهای التقاطی که بیارتباط با فرهنگ و ارزش ایرانی اسالمی است و
همچنین استفاده از سردیسها و فرمهای خارج از اصول که مروج بدفرهنگی هستند ،از
مهمترینمعضالتطراحینماست.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر قم در خصوص تعامل شهروندان با
مدیریت شهری در مسیر ایجاد نمای مطلوب برای ساختمانها ابراز کرد :اگر شهروندان
نسبت به شهر خود احساس تعصب و تعلق داشته باشند مانع استفاده از عناصر و فرمهای
ضد فرهنگ در ساخت نمای ساختمانهای خود میشوند.
وی با بیان اینکه اگر افراد از فرهنگ بومی خود پیروی نکنند ،ارزشهای آن شهر رو به
انحطاط میرود ،تصریح کرد :در طراحی نمای شهری همواره ساختارهای ارزشی و اصول
اعتقادی باید مدنظر قرارگرفته شود .امراللهی با تأکید بر اینکه طراحان و معماران ،نخبگان
شهر در ساخت نمای شهری هستند ،اذعان کرد :طراحان در حقیقت مروجان فرهنگی
در شهرها هستند که با توجه به رسالت اجتماعی خود در قالب ارزشها و الگوهای ایرانی
اسالمی ،مسئولیت مهمی را بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه تعدد و تنوع در نما به ذات مشکلی ندارد ،خاطرنشان کرد :این تنوع و
کثرت طرح در نما باید در کلیت نمای شهری انسجام و وحدت ایجاد کند .عضو شورای
اسالمی شهر قم در خصوص طرح بهبود نمای مسکونی شهروندان عنوان کرد :برخی
ساختمانهای مسکونی در شهر بدون نما بوده یا نمای مناسبی ندارند که در خصوص
بهسازی نمای ساختمانهای مسکونی ،همکاری شهرداری و شورای اسالمی شهر با مردم
الزم است.
مدیرمنطقهپنجشهرداریقمخبرداد:

تکمیلپیادهروسازیخیابانهایکلهریوآذر

مدیر منطقه پنج شهرداری قم از اجرای هفت هزار مترمربع بهسازی پیادهرو در منطقه در
پنج سال گذشته خبر داد.
علیرضا اقبالیان با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در زمینه پیادهروسازی اظهار
داشت :از سال  ۱۳۹۵پیادهروسازی در سطح منطقه  ۵آغاز شد که در این سال خیابانهای
قدس و کلهری به طول ۹۰۰و ۲۰۰۰مترمربع با هزینه ۲۲۰میلیون تومانی انجام شد.
وی با بیان اینکه در سال  ۹۶خیابان آذر به طول  ۸۰۰مترمربع و با هزینه  ۲۰۰میلیون
تومانی به انجام رسید ،ابراز کرد :ادامه پیادهروسازی بلوار دل آذر در سال  ۹۷به طول ۴۰۰
مترمربعانجامشد.
مدیر منطقه پنج شهرداری قم با تأکید بر اینکه تکمیل پیادهروسازی خیابانهای کلهری و
آذر به طول حدود یک کیلومتر در سال ۹۸با اعتباری بالغبر یک میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان
انجام پذیرفت ،افزود :در سال  ۹۹نیز  ۵۰۰مترمربع طول پیادهرو بلوار کبیری با اعتبار ۵۰۰
میلیونتومانیبهسرانجامرسید.
وی ادامه داد :اطراف مسجد مقدس جمکران از پاساژ نیمه شعبان تا درب ورودی پارکینگ
شماره چهار ،در سال  ۹۹باغچهبندی با هزینه حدود  ۵۰۰میلیون تومانی صورت گرفته
است.
اقبالیانخیابانکلهریرایکیازقطبهایصنعتیمنطقهدانستویادآورشد:درپیادهرو
خیابان کلهری دیگر اجازه ورود ماشین داده نمیشود و برای ممانعت از ورود خودروها
تدابیری اندیشیده شده که این امر به زیباسازی شهری کمک زیادی میکند.
وی رقم اجرای پیادهروسازی در سطح منطقه در  ۶سال گذشته را سه میلیارد و ۲۰۰
میلیون تومان ذکر کرد و گفت :کل خیابان کلهری حدود  ۲هزار و  ۵۰۰مترمربع  ،خیابان
قدس ۱۵۰۰مترمربع و خیابان دل آذر نیز ۳۰۰۰مترمربع پیادهروسازی شده است.
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رییس جمهور منتخب در نشست با مسئوالن و کارشناسان حوزه واکسن کرونا:

لزومبهرهگیریهوشمندانهدولتسیزدهم
از تجربهها و دستاوردهای برجامی
محمدرضارئیسی*

با موضعگیریهای مثبت رئیسجمهوری منتخب درباره پایبندی به برجام و التزام
دولت آینده به توافقی که نظام جمهوری اسالمی بدست آورده است ،افق روشنی
از نتیجه مذاکرات احیای برجام پیش رو قرار دارد .در این میان آنچه اهمیت دارد،
دقت در نکات آخرین گزارش برجامی دولت دوازدهم به مجلس و رویکردهای مورد
نیاز دولت سیزدهم است که در سایه تدابیر رهبری و شورای عالی امنیت ملی قابل
تحققاست.
دوشنبه  ۲۱تیرماه ،بیست و دومین و آخرین گزارش وزارت امور خارجه درباره
برجام و تحوالت سه ماه اخیر به مجلس شورای اسالمی ارائه شد؛ گزارشی مفصل که
همراه با ضمائم آن بیش از  ۲۶۴صفحه است .این گزارش از ان جهت اهمیت دارد
که دولت جدید در آینده نزدیک مستقر میشود و نیازمند ادامه مسیر دیپلماتیک
پیموده شده در ۸سال گذشته در چارچوبهای سیاست کالن نظام است.
آخرین گزارش محمدجواد ظریف و همکارانش نکاتی ارزرشمند و کارشناسانه
داشت که مستلزم توجه و دقت دولت سیزدهم و تیم دیپلماسی آن است:
 .۱باید توجه داشت این گزارش  ۲۶۴صفحهای نه فقط گزارش عملکرد سه ماه
گذشته ،بلکه فشرده سالها مذاکرات و نیز تاریخچه مختصری از روندهای اداری،
سیاسی،دیپلماتیک ،رفتارهایطرفینبرجاموحتینامهنگاریهایرسمیطرفین
بود .بخشی از تجربه ارزشمند دولت روحانی در صحنه نبرد نابرابر با قدرتهای
جهانی ،به خوبی در این گزارش توصیف شده و چراغ راه آینده دولت خواهد بود.
از طرفی با اینکه یکی از نمایندگاه مجلس شورای اسالمی به سهو یا عمد گفته
در گزارش بلند ظریف «نکته جدیدی ندیده» ،اما حتی تورق ساده این سند نشان
میدهد چه جزئیات ارزشمندی از آخرین تالشهای وزارت خارجه جمهوری
اسالمینهفتهاست.
 .۲در بخش نخست گزارش برجامی دولت ،از منافع اقتصادی برجام و خروج نام
ایران از ذیل بند هفتم منشور ملل متحد سخن رفته و نیز به ادامه فروش نفت ،رفع
تحریمهای مالی و بانکی و رشد اقتصادی کشور در سالهای نخست اجرای توافق،
اشاره شده است.
روندی که از اواخر سال  ۹۴آغاز شد و تا زمان عهدشکنی غیرقانونی آمریکا ادامه
داشت .همچنین شرح کاملی از اقدامات دو دولت گذشته آمریکا (در زمان باراک
اوباما و دونالد ترامپ) آمده و مسئولیت خروج از توافق ،مستقیما متوجه دولت آمریکا
شده است؛ در کنار آن ،از برخی مخالفتها و کارشکنیهای داخلی نیز یاده شده
است و برخی فرصتسوزیهایی که در ۶سال گذشته صورت گرفت.
 .۳در میانه این گزارش ،وزارت خارجه به موضوع مهم چشمانداز کنونی مذاکرات
احیای برجام در وین پرداخته که مستلزم توجه و نگاه کارشناسی و دقیق دولت آینده
است.
طبق این گزارش ،طرف آمریکایی با بخش بسیار مهمی از شروط ایران برای رفع
تحریمهای سه سال اخیر موافقت کرده است؛ از تحریمهای نفتی و بیمهای و بانکی
تا پتروشیمی ،حملونقل ،کشتیسازی ،موسسههای پژوهشی و نیز تحریمهای
سازمان انرژی اتمی ایران.
نکته جالب اینجاست که پافشاری و تدبیر تیم مذاکرهکننده ایران ،آمریکا را وادار
کرده تابرخی تحریمهاونسبتهاینادرستبهنهادهایارشدایرانوسپاه پاسداران
را پایان داده و دست از ماجراجوییهای ترامپیستی بردارد.
در ازای این اقدامات ،طرف ایرانی نیز متعهد شده است در صورت راستیآزمایی
لغو تحریمها ،به همه تعهدهای برجامی پیشین خود بازگردد .تعهدهایی که باوجود
عهدکشنی و بیعملی طرفهای غربی توافق ،جمهوری اسالمی مدتها به آن
پایبندبودهاست.
 .۴گزارش تیم سیاست خارجی دولت روحانی نشان میدهد تا اینجای کار بخش
زیادی از بنبستها و گرههای مذاکرات باز شده و تنها مواردی مانده است که دولت
آینده باید به شکل مناسبی آن را تدبیر کند؛ نخست تمدید یا عدم تمدید «زمان»
تعهدهای برجامی ایران است؛ در واقع طبق برجام اولیه قرار بود محدودیتهای
هستهای ایران محدود و زماندار باشد؛ دیگر اصرار طرف آمریکایی به ادامه مذاکرات
بعد از توافق بازگشت به برجام ،در موضوعاتهای دیگر است.
در این میان هر دو کشور خواستار تضمینهایی برای پایبندی دولتهای طرفین
شدهاند تا راه برای خروج و عهدشکنی دوباره بسته بماند.
 .۵ظریف در این گزارش اشاراتی هم داشته به خسارت اقتصادی تعویق توافق و از
موضع یک مسئول دلسوز و مدافع مصالح کشور و نظام مورادی را بیان کرده است.
در شرایط کنونی که سه سال جنگ و تروریسم اقتصادی ضربههای بزرگی به
معیشت مردم وارد آورده و مصیبت ویروس کرونا نیز بر آن افزوده است ،هیچ بخشی
از حاکمیت منکر «لغو و خنثیسازی» تحریمها نیست و چنانچه رهبر معظم
انقالب بارها و صریح تاکید کردهاند ،در این مسیر درنگ جایز نیست .خوشبختانه
رئیسجمهوریمنتخبنیزدرجریانمناظرههایتلویزیونیانتخابات،پایندیدولت
خود را به برجام اعالم و در نشست خبری بر آن تاکید کرد.
 .۶اکنون کولهبار ارزشمندی از تجربه سالها مذاکرههای نفسگیر دولتهای
یازدهم و دوازدهم و حتی پیشتر (از ابتدای دهه هشتاد) در برابر دولت سیزدهم
است که با سیاستگذاریهای کالن نهادهای فرادستی میتواند راهگشای عملکرد
تیم وزارت خارجه دولت جدید باشد.
استفاده هوشمندانه از این تجربهها و فرصت بینظیر همسویی همه ارکان نظام
با قوه مجریه ،میتواند نویدبخش حرکتی شتابان به سمت رفع تحریمها و بازگشت
شرایط اقتصادی کشور به روال طبیعی باشد.
این هنر دولت آقای رئیسی است که از این تجربههای موجود بهره گیرد و برای
میلیونها ایرانی چشم انتظار ،افقگشایی کند؛ افقی که به طور قطع در راستای
مصالح کالن نظام و منافع کشور و مردم است.
دولت جدید میتواند با استفاده از شرایط کنونی مذاکرات وین ،در مدت زمانی
چند ماهه ،بخشی از گرههای اقتصادی و مالی تحمیلی را باز کند و جریانی تازه از
امیدی روشن به سمت شریانهای اقتصادی و اجتماعی ایران جاری سازد.

با حکم رهبر انقالب؛

حجتاالسالمربانینمایندهولیفقیهدر
وزارت جهادکشاورزی شد

محور اصلی در مبارزه با کرونا واکسن تولید داخلی است

رییس جمهوری منتخب گفت :مالک و محور اصلی در مبارزه با کرونا تولید داخلی
واکسن و حمایت از تالش متخصصان ایرانی در این زمینه است که باید به دقت و
سرعت ،مشکالت و موانع موجود در این مسیر برطرف شود .البته درکنار تولید داخل
باید خرید واکسن خارجی معتبر هم با سرعت پیگیری شود.
به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی دفتر رییس جمهور منتخب ،حجت
اسالم و المسلمین سید ابراهیم رییسی در نشستی با مسئوالن و کارشناسان حوزه
واکسن و واکسیناسیون کرونا ضمن تقدیر از کادر درمان و با گرامیداشت یاد شهدای
مدافع سالمت که فداکارانه در میدان مبارزه با بیماری کرونا وارد عمل شده اند،
اظهار داشت :ورود متخصصان داخلی به عرصه تولید واکسن کرونا که قابل رقابت با
انواع واکسن خارجی باشد ،باعث افتخار است .وی خاطرنشان کرد :امروز با همت
متخصصان کشورمان ،دانش تولید واکسن کرونا بومی شده و باید گسترش یابد و
دولت هم خود را موظف میداند در این زمینه حمایت های الزم و واقعی را انجام دهد.
رییسیباتاکیدبرحمایتعملیازشرکتهاوتولیدکنندگانواکسنکروناگفت:نوع
حمایتها نباید در حد حرف باشد و دولت سیزدهم ضمن دقت و تسریع در صدور
مجوزهای الزم ،اختصاص اعتبارات و بودجه را در اولویت قرار میدهد.
رییسجمهورمنتخببابیاناینکهاقداماتالزمدرزمینهمبارزهبابیماریکروناباید
بدون معطلی و بی وقفه پیگیری شود ،گفت :آنچه تاکنون در زمینه واکسیناسیون
انجام شده الزم بوده اما قطعا کافی نیست و اعداد و ارقام موجود نباید ما را قانع
کند .وی خاطرنشان کرد :مالک و محور اصلی ،تولید داخلی واکسن و حمایت از
تالش متخصصان ایرانی در این زمینه است که باید به دقت و سرعت ،مشکالت و
موانع موجود در این مسیر برطرف شود .البته درکنار تولید داخل باید خرید واکسن
خارجی معتبر هم با سرعت پیگیری شود .رییس جمهور منتخب با تاکید بر اهمیت
واکسیناسیون عمومی و تاثیر آن بر زندگی روزمره ،معیشت و اقتصاد ،گفت :آرامش
خاطر و مصونیت بخشی مردم برای ورود به فصل پاییز و زمستان اهمیت ویژه ای دارد
لذا باید با استفاده از تمام ظرفیتها زمان واکسیناسیون عمومی را کاهش دهیم.
رییسی با تاکید بر تاثیرات واکسن کرونا از لحاظ روحی و روانی و نیز کاهش تلفات
انسانی ،اظهارداشت :باید مبنای کار را بر هر چه کمتر شدن تلفات هموطنانمان
بر اثر ابتالی به کرونا قرار دهیم و در این راستا حتی جان یک نفر هم اهمیت دارد

زیرا خانوادههای بسیاری عزادار میشوند .وی با طرح این سوال که آیا آنچه تاکنون
انجام شده نهایت استفاده از ظرفیت کشور در راستای واکسیناسیون است ،تصریح
کرد :به نظر بنده اینطور نیست و ظرفیت های زیادی در عرصه تولید و واردات وجود
دارد که باید فعال شود و در این زمینه اختصاص بودجه و انجام حمایت الزم از طرف
دولت ،دارای اولویت است .رییس جمهور منتخب با بیان اینکه باید نسبت به واکسن
تولید داخل ،تشویق و حمایت های الزم ،مالک عمل قرار بگیرد ،گفت :ضروری
است مشوق های ویژه ای برای تولیدکنندگان داخلی واکسن در نظر گرفته شود و
از طرف دیگر باید بتوانیم تا قبل از رسیدن فصل سرما کار جدی و متفاوتی انجام
دهیم.رییسیاستفادهازظرفیتهاینیروهایمردمی،بسیجوجمعیتهاللاحمر
را در واکسیناسیون عمومی مورد تاکید قرار داد .در این نشست سعید نمکی وزیر
بهداشت،درمانوآموزشپزشکی،محمدمخبررییسستاداجراییفرمانامام(ره)،
قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در ستاد کرونا ،حسینعلی شهریاری رییس
کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی ،کریم همتی رییس جمعیت هالل
احمر ،علیرضا بگلری رییس انستیتو پاستور ،محمد رضا شانه ساز رییس سازمان
غذا و دارو ،علیرضا عسگری رییس سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر ،مصطفی
قانعی رییس کمیته علمی ستاد کرونا ،فریدون مهبودی پیشکسوت بیوتکنولوژی،
حسن جلیلی مسئول گروه تحقیقاتی واکسن ایرانی کرونا و مهدی صفری از فعاالن
حوزه تامین و تولید واکسن در سخنان جداگانه ای دیدگاه ها و پیشنهادات خود را
درخصوص وضعیت واکسن کرونا در دو حوزه تولید داخل و واردات و راهکارهای
مناسب برای اجرای واکسیناسیون عمومی و نگرانی های موجود در این زمینه
را مطرح کردند .اهمیت توجه به تولید داخلی واکسن ،تسریع و تسهیل در صدور
مجوزهای مرتبط ،ارائه مشوق و دریافت تضمین از شرکتهای تولید کننده واکسن،
حمایت ارزی و ریالی از تولید کنندگان واکسن ،انتقاد از عدم کمک ریالی و ارزی
دولت از تولید واکسن ،تالش برای جلب اعتماد آسیب دیده مردم ،توجه به مطالبه
اجتماعی در امر واکسیناسیون عمومی ،انتقاد از عدم استفاده از نیروهای هالل
احمر در زمینه تزریق واکسن ،تقویت تعامل و همدلی بین دستگاه ها ،استفاده از
توان بخش خصوصی در واردات واکسن و حمایت ارزی از شرکتها از جمله مهمترین
محورهای مطرح شده در این نشست بود.

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

ُ
تاکنون بیش از  ۷میلیون دز واکسن کرونا تزریق شده است

رییس جمهوری گفت :بیش از  ۷میلیون ُدز واکسن
تزریق شده و دو میلیون ُدز دیگر هم توزیع شده است
که اینها هم به تدریج تزریق خواهد شد.
حجتاالسالموالمسلمینحسنروحانیروزشنبهدر
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با تبریک ایام پیش رو،
عید سعید قربان و عید سعید غدیر اظهار کرد :به طور
متوسط در کشور ۴۸درصد به پروتکل عمل میشود که
این رقم خیلی پایین است .توقع این است پروتکل ۸۵
درصدی  ۹۰درصدی در کشور عمل شود.
وی افزود :رعایت پروتکلها پایین است ،ویروس
هندی هم وارد شده ،تابستان هم هست .در این شرایط
اگر اجتماعات و دور همیها هم باشد و در رستورانها
مراعات نشود ،پیداست چه مشکالتی برای مردم به
وجود میآید.راه حل اصلی برای اینکه از جان مردم
حفاظت شود ،فاصله گرفتن از ویروس است و این
موضوع همیشه باید به عنوان یک دستور مهم مراعات
شود.
رییس جمهوری یادآورشد :واکسن را هر چه بیشتر
وارد کنیم میتواند موثر باشد .بیش از ۷میلیون واکسن
تزریق شده دو میلیون دیگر هم توزیع شده است که
اینها هم به تدریج تزریق خواهد شد.
روحانی با بیان اینکه در این هفته شش الی هفت
میلیون دز دیگر وارد کشور میشود ،گفت :در مرداد ماه
مقداری تولید دز داخلی هم میتوانیم استاده کنیم.
بدین ترتیب در یکی دو هفت ه آینده حدود ده میلیون دز
در دسترس داشته و تزریق کنیم و اگر در اختیار باشد
تزریق آن هم در ظرف دو سه هفته میتواند انجام شود

و انشاءالله وعدهای که به مردم دادیم که تا پایان این
دولت افراد  ۶۵سال به باال و آنهایی که دارای بیماری
زمینهایهستندازواکسناستفادهکنند،اینکارانجام
خواهدشد.
وی ادامه داد :اکنون حتی در برخی از استانها ۶۰
ل به باال و در برخی از استانها  ۵۰سال به باال هم
سا 
از واکسن استفاده میکنند ،در برخی از نقاط مرزی
و جزایر حتی بیشتر از  ۱۸سال به باال هم از واکسن
استفاده میکنند .رییس جمهوری گفت :برای بحث
مدارس هم امیدواریم شرایطی باشد که در مهرماه
گشایش صورت گیرد ،واکسن برای آموزش و پرورش
و معلمین هم مدنظر قرار دادند ،برای اساتید دانشگاه
و همچنین برای عشایر و گروههایی که اعالم شده آنها
هم از واکسن استفاده خواهند کرد .روحانی با بیان
اینکه ما براساس وعدهمان در بخش واکسن تا پایان
دولت عمل خواهیم کرد ،گفت :یکی از واکسنهای
داخلی ما که به بازار آمده و امیدواریم دومی و سومی هم
به تدریج تا پایان دولت بتوانند در مسیر واکسیناسیون
مردم قرار بگیرند .بنابر این به غیر از بحث پروتکل
مسئله واکسن را هم ما انجام میدهیم .وی بیان اینکه
تزریق واکسن نباید عاملی باشد که مردم فکر کنند
پروتکلهایبهداشتیراکناربگذارند،اظهارکرد:اگر۲
دز واکسن تزریق شود ،در کاهش مرگ و میر بسیار موثر
است اما اینچنین نیست که حتما جلوی ابتال را بگیرد.
برای اینکه این ویروس مرتب جهش پیدا میکند ،ابتال
ً
و مشکل خواهد بود و ما حتما باید از وسایل بهداشتی
استفاده کرده و پروتکلها را مراعات کنیم.

رییس دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد :در بسیاری
از کشورها ،بعد از واکسیناسیون پروتکلها را کنار
گذاشتند ،پشیمان شدند و االن دوباره به مردم توصیه
میکنند از واکسن استفاده کنند و از اجتماعات پرهیز
کنند.
روحانی تاکید کرد :اگر در آینده قادر باشیم تمام مردم
را واکسینه کنیم ،اگر کشورهای اطراف ما و منطقه یا
حتی در جهان کشورهایی باشند در آنجا کرونا باشد،
باز هم ممکن است که به کشور سرایت کند .مصونیت
کافی زمانی است که واکسیناسیون در همه کشورها
انجامبگیرد.بههمیندلیلکشورهایاروپاییدرسطح
وسیعی از واکسن استفاده کردند .اما چون کشورهای
دیگر در اطراف آنها یا کشورهای آفریقایی یا کشورهای
آمریکای التین استفاده نکردند دومرتبه این ویروس
جهش یافته وارد این کشورها شده است .البته شاید
مرگ و میر به صورت قبل نیست اما ابتال و اشغال تخت
هست و مشکالتی به وجود می آورد.
رییس جمهوری گفت :باید همه توان خود را به کار
بگیریم که جلوی عادی انگاری در جامعه گرفته شود.
مردم احساس کنند که این ویروس و چرخه انتقال و
سرایت وجود دارد .این بیماری همچنان میتواند برای
مردم خطرناک باشد بنابراین همه باید به پروتکلها
عمل کنیم .وی گفت :زمان مصونیت از این ویروس
زمانی است که کل مردم جهان بتوانند از واکسن
استفاده کنند که چون تا آن زمان فاصله زیادی است
باید خود را برای زندگی طوالنی مدت در شرایط کرونایی
و اجرای همه پروتکلها آماده کنیم.

آیتیفعالسیاسیاصالحطلبتاکیدکرد:

بازسازیاعتمادعمومیوترمیمفضایناامیدی،مهمتریناولویتدولتسیزدهم
یک فعال سیاسی اصالحطلب ،ترمیم فضای ناامیدی را واجبترین ماموریت دولت
سیزدهم دانست و گفت :اینکه مردم دلسرد و ناامیدند ،حقیقتی است که هیچکس
نمیتواند آن را انکار کند .از این رو ،رئیسجمهوری منتخب و همه همکارانش باید
اولویت را بازسازی اعتماد عمومی در نظر بگیرند.
مهدیآیتیافزود:مردمزمانیمیتوانندبهسیستماعتمادکنندکهبهطورملموسی
حس کنند در رویکردها تغییری جدی به وجود آمده است.
وی به مشکالت معیشتی مردم نیز اشاره کرد و گفت :بیش از سه سال است که
فشارهای اقتصادی ،معیشت مردم را در تنگنا قرار داده و در نتیجه ،جامعه گرفتار شده
است .این شرایط نشان میدهد ،رئیسجمهوری منتخب باید از همین امروز همه
ش خود را به کار بگیرد تا در گام اول ،به شناخت الزم و دقیقی از چرایی به وجود
تال 
آمدن بحران مالی برسد و بعد با کمک گرفتن از کارشناسان امر و بهرهگیری منطقی از
پتانسیلهایموجودبتواندآرامشاقتصادیاینسبیرابهجامعهتزریقکند.
فعالیتجهادیبرایمقابلهبافساد
نماینده ادوار مجلس تصریح کرد :مساله بسیار مهمی جز این نمیتواند باشد که
ی فعالیتی جهادی را برای مقابله با فساد
دولت در کنار سایر قوا و نهادهای حاکمیت 
شروع کند .فساد به مانند سمی مهلک همه اجزا و ارکان کشور را تهدید میکند و در
ِآن واحد ،خسارتهایی جبران نشدنی را به کشور وارد میسازد.
آیتی افزود  :به نظرم برای کمرنگ کردن فساد و جلوگیری از اقدامات
سوءاستفادهکنندگان،سازوکاریتشکیلشودتاهمهمناسباتمالیباشفافیتانجام
شود تا یکبار دیگر اخباری مبنی بر فساد چند صد یا حتی چند هزار میلیاردی در
دستگاه دولتی یا نهادهای دیگر نباشیم .در واقع اگر فساد همچنان جاری و ساری

باشد  ،با هیچ کاری و حتی با برچیده شدن تمام و کمال تحریمها هم نمیتوانیم به
اصالحوضعیتاقتصادیامیدیداشتهباشیم.
ضربههایمهلکتندرویهابهکشور
این فعال سیاسی به اهمیت منطقمداری در اداره امور کشور نیز اشاره و اضافهکرد:
کشور ما در این سالها از تندروی و رفتارهای رادیکال ضربههای مهلکی خورده
است .توصیهام به دولت آتی این است که در هنگام چینش کابینه و گزینش معاونان
و استانداران ،به طور حتم از بهکارگیری افرادی که به تندروی شهره هستند ،پرهیز
کنند .در واقع ایران بهاندازهای بحران دارد و مانعهای ریز و درشتی را پیش روی خود
کار کارشناسی و واقعبینی میتوانیم از این برهه دشوار به سالمت
میبیند که فقط با ِ
عبور کنیم .به همین دلیل دولت باید بدون نگاه سیاسی و جناحی تشکیل شود تا از
اینطریقهمهشایستههاوآنهاییکهکارنام همدیریتیموجهدارند،بتواننددرخدمت
کشور و البته مردم باشند .وی ادامه داد :دولت فراجناحی یعنی وزیران ،معاونان و
استانداران همگی بر اساس تعهد و تخصصشان انتخاب شوند که در چنین حالتی
لموجوددرکشوربهدلیلسوءمدیریتو
حلمشکالتحتماسهلترمیشودوپتانسی 
ندانمکاریحیفومیلنخواهدشد.
آیتی خاطرنشان ساخت :ایران برههای حساس را پیش روی خود میبیند و
همچنین باید به مردم حق داد که بیش از این ،تحمل نداشته باشند .به همین دلیل
دولتمردان باید بدانند کمترین کوتاهی و سستی آنها ،از طرف افکار عمومی قابل
قبول نخواهد بود و اگر میخواهند از مردم نمره قبولی بگیرند ،باید عملکردی توام
با آرامش ،حاشیهگریزی و البته کارشناسی داشته باشند تا از این طریق رضایتمندی
عمومیراهدفیمحققببینند.

سخنگویستادملیمقابلهباکرونا:

کاهش رعایت پروتکلهای بهداشتی به ۴۸درصد
حضرت آیتالله خامنهای در حکمی حجتاالسالم ربانی را به نمایندگی ولیفقیه
در وزارت جهاد کشاورزی منصوب کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،حضرت آیتالله خامنهای
در حکمی حجتاالسالم ربانی را به نمایندگی ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی
منصوب کردند .متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسماللهالرحمنالرحیم
جنابحجتاالسالمآقایحاجسیدحسنربانیدامتتوفیقاته
با توجه به پایان یافتن ماموریت جناب حجتاالسالم تقوی در وزارت جهاد
کشاورزی و با تقدیر از خدمات ایشان ،جنابعالی را که بحمدالله از سوابق مدیریت
جهادیوکارآمدبرخوردارمیباشیدبهنمایندگیدرآنوزارتمنصوبمیکنم.شرح
وظائف قانونی در احکام مربوطه آمده است .امید است با نشاط کاری و ابتکاری که
درجنابعالیهستحضورجنابعالیبهپیشرفتمطلوبامورکمککند.
والسالمعلیکمورحمةالله
ّ
سیدعلیخامنهای
 ۲۶تیر ۱۴۰

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه
ویروس کرونا «دلتا» همه ایران را در نوردیده ،نسبت
به کاهش رعایت پروتکلهای بهداشتی به  ۴۸درصد
ابراز نگرانی کرد.
علیرضا رییسی روز شنبه و پس از جلسه ستاد ملی
مقابله با کرونا که با حضور رییس جمهوری برگزار شد،
با بیان اینکه شیوع ویروس دلتا در شهرهای کشور
رو به افزایش است ،گفت :اکنون ویروس غالب دلتا
است و در ایران در حال چرخش بوده و همه استانها
را فراگرفته است.
وی ادامه داد :اکنون  ۱۶۹شهر قرمز ۱۶۶ ،شهر
نارنجی و  ۱۱۳شهر در وضعیت زرد هستند و میزان
رعایت پروتکل های بهداشتی به زیر  ۵۰درصد و به
 ۴۸درصد رسید و این کافی نیست و منجر به افزایش
و شیوع بیماری می شود.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا عادی انگاری

را عامل اصلی در فراگیری کرونا تصریح کرد :مردم
این حس و نگاه را دارند که میزان رعایت پروتکل های
بهداشتی کاهش یافته و در عین حال میزان پلمب
و جرایم در این ارتباط کم نیست ولی نمی توان به
راحتی رعایت پروتکل های بهداشتی را القا کرد ،از
مردم می خواهیم به خاطر حفظ جان خود به این
موضوعمهماهمیتبدهند.
رئیسی ادامه داد :مردم از سفرها ی غیر ضرور،
تجمعات و اماکن شلوغ پرهیز کنند .رستورانها،
تاالرها ،استخرها ،پاسازها و مراکز سرپوشیده
خطرناک هستند و قدرت سرایت ویروس باالست و
میزان ابتال را افزایش می دهد.
وی با بیان اینکه اکثر استانها یک یا دو شهر قرمز
دارند ،اظهار داشت :کرونا در جنوب کشور از جمله
بوشهر،هرمزگان ،سیستانوبلوچستانو کرمان رو به
افزایش بوده و در سایر شهرها نیز در حال گسترش

است .معاونوزیربهاشتدرموردواکسیناسیونکرونا
گفت :روند وضعیت واکسیناسیون کرونا در کشور
خوب است و از تزریق روزانه  ۲۵۰هزار دز عبور کرده
است .رئیسی افزود :واکسن برای افراد  ۶۰سال به
باال در مرحله اول و دوم به اندازه کافی موجود است.
 ۱۱.۲میلیون دز واکسن به استانها توزیع شده و ۶
میلیون دز نیز واکسن این هفته به دستمان می رسد.
وی تاکید کرد :تزریق واکسن برای افراد  ۵۰سال به
باال در خوزستان ،بوشهر ،هرمزگان ،خراسان جنوبی
و سیستان و بلوچستان شروع شده و در جزایر خلیج
فارس(به جز قشم و کیش که بعدا اعالم می شود)
برای افراد  ۱۸سال به باال بزودی تزریق می شود.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :واکسن
کرونا برای عشایر از ماه آینده و از  ۱۸سال به باال
خواهیم داشت و معلمان و اساتید دانشگاه نیز در
مرداد ماه واکسینه می شود.

مجمعمدرسینومحققینحوزهعلمیهقم:

سکوت در برابر قدرتگیری
مجددطالبانجایزنیست

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با انتشار بیانیهای ضمن ابراز نگرانی
عمیق خود از تحوالت اخیر افغانستان ،با یادآوری جنایات طالبان در این کشور،
سکوت در برابر قدرت گیری مجدد طالبان درافغانستان را جایز ندانست.
در این بیانیه که روزشنبه نسخه ای از آن در اختیار ایمان قرار گرفت ،آمده است:
اوضاع در افغانستان عزیز بسیار مایه نگرانی شده و چشمانداز صلح و امنیت در این
کشوررابهشدتتیرهونومیدکنندهساختهاست.مردمستمدیدهومحروماینکشور
پس از چند دهه نا آرامی و ستیز ،ممکن است بار دیگر در معرض تجربه تلخ حاکمیت
کسانی قرار بگیرد که در ایجاد وحشت ،ناامنی ،کشتار و خونریزی در این کشور نقش
اصلی داشتهاند و چهرهای زشت از اسالم در جهان به نمایش گذاردهاند.
بیانیه افزوده است :چگونه میتوان بازگشت دوباره جریانی تندرو و افراطی به
قدرت را نظاره کرد ،که با تفسیری خشن از اسالم و برداشتی گذشتهگرا و متصلب
از شریعت ،پیشینه و کارنامهای تاریک در محروم ساختن شهروندان از حقوق و
آزادیهای اساسی و بنیادین داشته و از خشونت ،سرکوب و کشتار در دستیابی به
اهداف خود هیچ پروایی نداشته است؟
در ادامه این بیانیه آمده است :آیا میتوان نسبت به قدرت یافتن گروهی که با
نگاهی فرقهگرایانه و تکفیری چونان خوارج ،تحمل دیگر مذاهب را ندارد و با پیروان
دیگر مذاهب اسالمی به ویژه شیعیان با نهایت خشونت رفتار کرده است ،آرام
نشست؟ آیا رواست در برابر حاکمیت مجدد این جریان ،که بدون هیچ نشانه ای از
تغییر در بینش و رفتار گذشتهاش در پی برقرار ساختن دورهای جدید از وحشت و
سرکوب است ،سکوت پیشه کرد؟
بیانیه یادآور شده است :هنوز مردم خاطره تلخ و مصیبتبار خشونت و سرکوب در
دوران حکومت ائتالفی طالبان و القاعده را از یاد نبرده اند .در طول دو دهه گذشته
نیز اینان با ایجاد فضای ترور و وحشت ،انجام عملیاتهای تروریستی و تحمیل
خسارتها و قربانیان زیاد ،یادگاری اسفناک برای مردم رنج دیده افغانستان به جای
گذاشتهاند .بمبگذاری در مدارس و دانشگاهها و کشتار فاجعهآمیز دانشآموزان
و دانشجویان گوشهای از کارنامه سیاه این جریان است .در ادامه این بیانیه افزوده
شده است :بیتردید استراتژی توسعهطلبانه نیروهای بیگانه با رهبری آمریکا در
اشغال این سرزمین و ناکامی دولت در تامین حقوق و نیازهای معیشتی اولیه مردم و
فساد گسترده ،زمینهساز گسترش نفوذ این جریان و موفقیت آن در تصرف استانها
و ایالتها بوده است .دولتهایی که زمانی با حمله به این سرزمین ،نوید پایان
خشونت و برقراری دموکراسی و آزادی میدادند ،اینک مردم را بیپشتیبان گذارده
و به اسالمگرایان تندرو و افراطی چراغ سبز نشان میدهند .بیانیه تاکید کرده است
که حاکمیت مجدد طالبان نه تنها نقض حقوق و آزادیهای مردم افغانستان را در پی
دارد ،بلکه آینده صلح و امنیت در منطقه را در معرض خطر قرار میدهد .از این رو الزم
است همه نهادهای بینالمللی ،همچون سازمان ملل و شورای امنیت ،که نسبت به
حمایتازصلح،امنیتواجرایحقوقبشرتعهدومسئولیتدارند،تمامتدبیروتوان
خود را برای جلوگیری از حاکمیت مجدد این جریان بر افغانستان به کاربرند .جامعه
مدرسینومحققینحوزهعلمیهقمخطاببهسازمانکنفرانساسالمیآوردهاست:
از این سازمان انتظار میرود با تشکیل نشست اضطراری و گرد آوردن همه دولتهای
اسالمی برای حل این مشکل تدبیری عاجل بیندیشد .بیانیه آورده است :جمهوری
اسالمی ایران نیز وظیفه دارد در چارچوب منافع ملی و مسئولیتهای فراملی خود
از توان و امکانات خود برای یاری مردم افغانستان بهره ببرد و از تضییع و پایمال شدن
حقوق آنان به ویژه شیعیان جلوگیری کند .برای بسیاری این پرسش مطرح است که
هزینه کردن آن همه امکانات و شهادت بسیاری از عزیزان ایرانی و افغانستانی برای
جلوگیری از خطر داعش در سوریه با سکوت کنونی در برابر شورش مرگبار اقلیت
طالبان برای حکومت بر اکثریت مذاهب و اقوام افغانی و روی کار آمدن حکومت این
گروه تروریستی در کنار ایران ،چگونه قابل جمع است؟ مجمع مدرسین و محققین
حوزه علمیه قم در ادامه این بیانیه ضمن ابراز نگرانی عمیق و همدردی و اعالم
همراهی خود با ملت شریف افغانستان نسبت به حاکمیت مجدد طالبان ،افزوده
است :از مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی که با پیام
قاطع و دلسوزانه و امیدبخش خود در برابر تضییع حقوق مردم افغانستان واکنش
نشان دادند ،به طور ویژه سپاس و تقدیر میکند .امید است دیگر مراجع معظم تقلید
و علمای بزرگوار نیز در این ستمی که بر مردم شریف افغانستان میرود و خطری که
منطقه را تهدید میکند تذکر الزم را به مسئوالن بدهند.
رییسسازمانپدافندغیرعاملکشور:

روشهایقدیمیمقابلتهدیدات
نوینوپیچیدهپاسخگونیست

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت :رفع آسیبپذیریها نیازمند
راهبردهای نوین و بهروز است و روشهای قدیمی دیگر برابر تهدیدات نوین و پیچیده
پاسخگونیست.
سردار جاللی ،درجلسه کمیته پدافند غیرعامل بنیاد مستضعفان،با بیان اینکه،
مبدع و مطالبهگر اصلی مباحث مربوط به پدافند غیرعامل در کشور ،رهبر معظم
انقالب هستند ،اظهار کرد :هر روز که میگذرد بر اهمیت پدافند غیرعامل افزوده
میشود .این اتفاق به دو دلیل رخ داده است .نخست افزایش سطح دشمنی
دشمنان و دلیل دوم افزایش و توسعه داشتهها و داراییهای ماست.
وی با بیان اینکه در پدافند غیرعامل ما با چند مولفه اصلی و اساسی روبهرو
هستیم،توضیحداد:داراییهاوزیرساختها،آسیبپذیریها،تهدیداتواثرتهدید
بر آسیبپذیری و پیامدهای احتمالی ناشی از آن ،مولفه اصلی و اساسی پدافند
غیرعاملهستند.
به گفته رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور در حوزه داراییها و زیرساختها ،به
دلیل تحول فناورانه ،در حال تغییر جنس داراییها خود هستیم .پول نمونه بارز این
مساله است که زمانی ،به صورت کاغذی و فیزیکی بود که در حال تبدیل شدن به
یک دارایی دیجیتال است .مسلما صیانت از این دارایی ،الزامات خاص خود را دارد.
وی با بیان اینکه نکته دیگر توجه به آسیبپذیری هاست ،توضیح داد :منظور از
آسیبپذیریها ،ضعفها و مشکالت داخلی است که اتفاقا دشمن هم تهدیداتش را
از طریق همین آسیبپذیریها عملیاتی میکند .رییس سازمان پدافند غیرعامل
کشور با بیان اینکه تهدیدات در دو حوزه طبیعی و انسانساخت تقسیمبندی
میشوند ،افزود :در حوزه تهدیدات طبیعی ،مانند سیل ،زلزله و  ...ماهیت تهدید
همواره ثابت است ولی در تهدیدات عامدانه به دلیل وجود دو مولفه فناوری و انسان
که هر دو پویا و سیال هستند جنس تهدیدات هم به شدت در حال تغییر است و
ضروری است که پدافند غیرعامل متناسب با این سطح تغییر ،به روز باشد.
یکنمایندهمجلس:

شرطموفقیتدولتآیندهمهارتورماست
نمایندهمردمشهربابکدرمجلسشورایاسالمیمهارتورمراشرطموفقیتدولت
آینده عنوان کرد و از رئیس جمهور منتخب خواست از افراد خبره ،کاربلد و باتجربه
در کابینه خود استفاده کند .مصطفی رضاحسینی قطبآبادی بابیان اینکه بعید
است در کابینه آینده از افراد مطرح جریان مقابل استفاده شود ،گفت :محتمل است
افرادی از جریان احمدی نژاد در کابینه بعد حضور داشته باشند در بین جریاناتی
که برای ایشان فعالیت میکردند هم افرادی توانمند هستند که ممکن است آنها در
ترکیب دولت بعد دیده شوند .وی شرط موفقیت دولت آینده را مهار تورم عنوان و
خاطر نشان کرد :بیشترین چیزی که به مردم فشار آورده و آنها را دلسرد کرده مسائل
اقتصادی و معیشتی است و همین است که موجب عصبانیت مردم نیز شده است.
دولت آینده باید تالش کند این تورم را مهار کند از سوئی تعامل با خارج را داشته
باشیم و در داخل هم با مافیا هم مبارزه کنیم .آقای رئیسی باید کسانی را به کابینه
دعوت کند که صرفا دانشگاهی و تئوریسین نباشند بلکه جنس کار را بشناسند
ایشان باید از افراد خبره ،کاربلد و باتجربه استفاده کند و در راس مجموعهها صرفا به
شعار جوانگرایی بسنده نکند .اقای رئیسی همچنین با توجه به اینکه در حوزه اجرا
فعالیت نکرده نیازمند معاون اول اجرایی قوی و کارآمد است که فراجناحی فکر کند و
بتواند کابینه را به نوعی هدایت کند.
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راههای درمانی برای دردهای مزمن

بهعنوانیکقانونکلیکارشناسانمیگوینددلیلیوجودنداردکهبیماردردبکشد.تنها
استثنا زمانی است که خطرات یک درمان بخصوص ،بیشتر از مزایای آن است .به همین
دلیل ،دسترسی به یک درمان ُمسکن ،یکی از هدفهای اصلی سالمت پزشکی است.
درد مزمن به دردی گفته میشود که بیشتر از سه ماه تداوم داشته باشد .در بیشتر موارد،
درد مزمن دارای یک علت مشخص است ،بنابراین پزشکان به درمان منبع درد اولویت
میدهند؛ اما خیلی از مریضیها شامل دورههای به شدت دردناکی طی مراحل ایجاد خود
میشوند که نیاز به درمان دارند .این بیماریها شامل سرطان،
آرتریتروماتوئید،فیبرومیالژیا،اسپوندیلیتانکیلوزان(روماتیسمستونفقرات)وخیلی
ازبیماریهایدیگرمیشود.
در این مطلب به مهمترین اقدامات درمانی میپردازیم که پزشکان از آنها برای درمان این
دستهازبیماراناستفادهمیکنند.مادربارهیداروها،رواندرمانیها،درمانهایفیزیکیو
درمانهایمکملصحبتخواهیمکرد.
درمان با دارو
دارودرمانی ،خط اول درمان دردهای مزمن میباشد .پزشکان با توجه به علت بیماری،
شدت درد ،عوامل اقتصادی و در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف مصرف دارو ،داروی
تسکیندردراتجویزمیکنند.
پزشکان اغلب آنالژزیکها (ضددردها) را با فرموالسیون ترکیبی تجویز میکنند تا اثرشان
قویترشود.دربیشترموارد،بیماراننیازبهدرمانثانویهمکملنیزدارند،مانندفیزیوتراپی.
در ادامه خواهیم گفت داروهای اصلی که بیماران در این موارد مصرف میکنند کدامند:
داروهایضدالتهابیغیراستروئیدی
داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی یا ُ NSAIDsپرمصرفترین آنالژزیکها در معیار
جهانی هستند .این داروها شامل ایبوپروفن ،آسپرین ،پیروکسیکام ،کتوپروفن و ...
میشوند .این داروها ضدالتهاب ،ضد درد و تب ُبر هستند.
از نقطه نظر بیوشیمی ،این داروها دارای مکانیسم عمل مشابهی هستند .آنها انواع
میانجیهایدخیلدرآنزیمهایسیکلواکسیژنازرامهارمیکنند.اینیکمسیرمتابولیکی
مهم است که مواد التهابی ایجاد میکند و خیلی از آنها مربوط به درد مزمن هستند.
آنزیمهای سیکلواکسیژناز متعددی وجود دارند و بسته به اینکه کدام آنزیم مهار شده
است ،داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی عوارض جانبی متفاوتی خواهند داشت.
مهمترین عوارض جانبی ،سیستم گوارش (مانند زخم معده یا خونریزی گوارشی) و یا
کلیههارادرگیرمیکنند.
استامینوفن
استامینوفن یا پاراستامول با وجود اینکه عملکردهای خاص مشابهی با داروهای
ضدالتهابی غیراستروئیدی دارد ،دارای اثر ضدالتهابی نیست .اما هم برای دردهای مزمن و
هم برای دردهای حاد به طور گسترده استفاده میشود.
استامینوفن به طور کلی بیضرر تلقی میشود اما استفاده زیاد آن میتواند کبد را
مسموم کند .در برخی موارد ،استامینوفن حتی میتواند سبب نارسایی یک ارگان در بدن
شود .به همین دلیل ،اگر هر نوع بیماری کبدی وجود داشته باشد ،ریسک مسمومیت با
استامینوفن حتی در دوزهای تراپوتیک نیز باالتر میرود.
برای درمان برخی از بیماریها مانند میگرن ،برخی از فرموالسیونهای تجاری دارویی
ً
استامینوفن را با دیگر داروها ترکیب میکنند .معموال برای قویتر کردن خاصیت ُمسکنی،
استامینوفنباکافئینترکیبمیشود.
مهارکنندههایانتخابیآنزیم2-COX
این گروه از داروها شامل روفکوکسیب ،سلکوکسیب ،اتوریکوکسیب و  ...میشوند.
این داروها با بقیهی داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی که مسیرهای متابولیکی آنزیم
 2-COXرا مهار میکنند تفاوت دارند .این دسته از داروها میتوانند در درمان برخی از
ناهنجاریها مفید باشند ،زیرا عوارضی برای گوارش ندارند.
ً
اما این داروها در جامعه پزشکی مورد بحث هستند .مثال والدکوکسیب به دلیل اینکه
تحقیقات نشان داد مصرف بلندمدت آن خطر ترومبوز را باال میبرد از بازار دارو جمعآوری
شده بود.
این یعنی احتمال وقوع حوادث قلبی و عروقی با مصرف طوالنیمدت این داورها
میتواند افزایش بیابد .به همین دلیل ،باید مصرف این داروها با وجود اینکه ضد درد قوی
هستند ،در بیمارانی که ریسک فاکتورهای قلبی و عروقی دارند محدود شود.
داروهایضدافسردگی

 ۵نکته برای ورزش
در روزهای گرم تابستان

ورزش کردن سوختوساز بدن را باال میبرد و در نتیجه دمای بدن و تعریق هم
زیاد میشود .همین فرایند طبیعی ممکن است در روزهای بسیار گرم تابستان یک
چالش بزرگ برای ورزش کردن باشد.
تابستان ۲۰۲۱دربسیاریازنقاطجهانهمهراغافلگیرکرد.گرمایکمسابقهای
بسیاری از کشورها رادر بر گرفت و به همین خاطر برنامههای روزمره را برای بسیاری
از افراد به هم ریخت .یکی از این برنامهها ورزش روزانه است .بسیاری سؤال دارند
که با وجود این گرما چگونه باید ورزش کنند؟
گروهی از دانشمندان حوزۀ ورزش ،یک بررسی علمی جامع درباره آموزش و
رقابت در گرمای شدید ،برای آمادهسازی برای بازیهای المپیک تابستانی در
توکیو نوشتند .اگرچه این برنامه برای ورزشکاران حرفهای نوشته شده است اما
دستورالعمل های آن را برای ورزش آماتور نیز میتوان لحاظ کرد.
 -۱راهبردی عمل کنید
هنگام ورزش ،بدن گرما تولید میکند اگر دمای محیط خیلی گرم باشد بدن
نمیتواند از طریق تعریق گرمای خود را در محیط تخلیه کند و گرمای بدن جمع
میشود.اگراینطورشودآنگاهبدندچارخستگیمفرطمیشودوعملکردورزشی
به شدت پایین میآید .به همین خاطر در شرایطی که بیرون خیلی گرم است
بهتر است با یک برنامهریزی راهبردی در خانه بمانیم و با استفاده از تهویه و خنک
کنندهها در محیط بسته ورزش کنیم .اگر در بیرون ورزش میکنید در پارکها و زیر
سایهبانورزشکنید.
 -۲سازگار شوید
اگر میخواهید در روزهای گرم بیرون از خانه تمرین کنید .بهتر است بهتدریج این
کارراانجامدهید.یعنیروزانهچنددقیقهدرفضایگرمتمرینکنیدبهطوریکهبدن
خود را به ورزش در فضای گرم عادت دهیم .در این حالت بدن راحتتر با گرما کنار
میآید .اگر بدن را سازگار کنیم زودتر و فراوانتر از قبل عرق خواهیم کرد ،گرمای
داخلی رابهتر دفع میکنیمو کمتر احساس خستگی میکنیم.
 -۳با آب گرم دوش بگیرید
خیلی از افراد بعد از تمرین در یک روز گرم دوش آب سرد میگیرند .اما وقتی در
روزهای گرم بنا است به مدت طوالنی ورزش کنیم بهتر است بدن را به گرما عادت
دهیم .بنابراین ،بعد از هر جلسه ورزش دوش آب گرم بگیرید  ۱۰دقیقه دوش آب
گرم گرفتن یا در یک وان آب گرم دراز کشیدن بدن را به ادامه سازگاری با فضای گرم
بیشتر عادت میدهد .این محرکها به بدن کمک میکنند که در شرایط دشوارتر
راحت تر گرما را تخیله کند.
 -۴بدن را سرد کنید
نوشیدن مایعات سرد قبل از تمرین در یک محیط گرم به بدن کمک میکند
که خنکتر شود .بیست دقیقه قبل از بیرون آمدن یک نوشیدنی سرد بخورید.
توجه کنید که نوشیدن مایعات سرد با فاصله کم میتواند در طول تمرین موجب
ناراحتی معده شود .یک پارچه خیس را در حین تمرین به سرو گردن خود بکشید،
پوشیدن جلیقۀ یخ یا پوشیدن لباس زیر ورزشی که شب قبل در فریزر گذاشتهاید
نیز روشهایی هستند که به خنک شدن بدن کمک میکنند .البته توجه کنید
که این تکنیکها میتوانند فریبنده نیز باشند چراکه اثرات کوتاه مدتی دارند .این
تکنیکهاممکناستموجبتشدیدتمریندردقایقاولیهشوندوبعدازگرمشدن
بدن به سرعت افت کند.
 -۵عالئم گرمازدگی را تشخیص دهید
اگر در حین تمرین دچار حالت تهوع ،سردرد ،سرگیجه یا گرفتگی عضالت
شدید سرعت تمرین را کم کنید یا تمرین را متوقف کنید .اینها میتوانند نشانههای
گرمازدگی باشند .برخی دیگر از نشانههای گرمازدگی گیجی ،اختال در عملکرد
شناختی و سردرگمی ناگهانی است .اگر این حاالت به شما دست داد سعی کنید
بالفاصله خودتان را خنک کنید .خنکسازی در  ۳۰دقیقۀ اول برای افرادی که
گرمازده میشوند بسیار ضروری است .بنابراین در روزهای گرم طول مدت تمرین
را کمتر کنید ،نزدیک به آبخوری یا سایه یا فضاهای خنک تمرین کنید تا در مواقع
ضروری بتوانید خودتان را خنک کنید .در فواصل زمانی مشخصی سرتان را زیر
آب بگیرید و سعی کنید تنهایی به ورزش نروید تا اگر دچار مشکل شدید بتوانید
کمکبگیرید.

سالهاست که معلوم شده داروهای ضدافسردگی برای دردهای مزمن مؤثرند ،حتی در
افرادی که افسردگی ندارند .کارشناسان عقیده دارند دلیل این تأثیر ،تغییراتی در غلظت
برخی از فرارسانهای عصبی است .البته هنوز یک توجیه قطعی پیدا نشده است.
ُپرمصرفترینداروهایضدافسردگیبرایدردهایمزمنبهداروهایضدافسردگیتری
سیکلیکتعلقدارند.اینداروهاشاملآمیتریپتیلین،نورتریپتیلینودزیپرامینمیشوند.
گاهیپزشکانداروهایجدیدتریتجویزمیکنند،مانندمهارکنندههایانتخابیبازجذب
سروتونین و نوراپی نفرین ( .)SSNRIsاین دسته داروها شامل ونالفاکسین و دولوکستین
میشوند.
به طور کلی این داروها تأثیرات کوتاهمدت ندارند و پزشکان آنها را به عنوان درمان مکمل
تجویزمیکنند.بنابراینچندهفتهطولمیکشدتاعالئمبهبودیمشاهدهشود.
آنتیکالوانسانتها(داروهایضدتشنج)
ً
پزشکان این داروها را به عنوان یک درمان مکمل برای مدیریت درد ،خصوصا وقتی که
دردی که تیر میکشد یا میسوزد وجود دارد .کارشناسان دریافتهاند آنتی کالوانسانتها
روی فرایند پیچیدهای از حساسیت عصبها اثر میگذارند که مکانیسمی مرتبط با
بیماریهایمزمناست.
این داروها نیز مانند داروهای ضدافسردگی به چند هفته مصرف مداوم نیاز دارند تا
ً
اثراتشان ظاهر شود و ضمنا برای دردهای حاد کاربردی ندارند .در واقع ،تأثیر داروهای آنتی
ً
کالوانسانتهانسبتاکمتراست.
مطالعهای نشان داده این داروها برای تسکین دردهای نوروپاتیک که در آنها آناتومی
ً
عصبها آسیب دیده است ،مؤثرند ،خصوصا در عوارضی مانند دیابت شیرین و نورالژی
پست هرپتیک .برخی از آنتی کالوانسانتها به عنوان درمانی جایگزین برای نورالژی
تریژمینال (درد عصب سه قلو در ناحیه صورت) مؤثرند.
اوپیودها(داروهایافیونی)
طبق استاندارد آنالژزیک سازمان بهداشت جهانی ،بیماران میتواند برای دردهای
متوسط تا شدید از اوپیودها استفاده کنند .این داروها ،ضد دردهای قوی به شمار
میروند و شامل مواد گوناگونی میشوند مانند مورفین ،اوکسی کودون ،متادون ،فنتانیل
و خیلیهای دیگر .اوپیودها برخالف خیلی از داروهایی که گفتیم ،نیاز باید توسط پزشک
ً
تجویز شوند زیرا عوارض جانبی متعددی دارند .اما این تأثیرات معموال زمانی بروز میکنند
که در دوزهای باال و طوالنیمدت مصرف شوند.
برخی از بیماریهایی که برای تسکین دردشان ،اوپیودها تجویز میشوند شامل
آریتمی ،افت فشارخون وضعیتی ،صرع و نارسایی کلیوی میشود .بیماران اغلب به این
داروها اعتیاد پیدا میکنند .اما در بیماران روبهمرگ ،مسئلهی اعتیاد پیدا کردن فاکتوری
تعیینکنندهدرتصمیمگیریپزشکمبنیبرتجویزکردنیانکردناوپیودهانیست.
رواندرمانی
دربرخیازبیماران،کاهشرنجوناراحتیناشیازدردبارواندرمانیامکانپذیرمیباشد.
این مسئله در بیمارانی که اضطراب و ترس مداوم نسبت به وقوع درد دارند اهمیت بیشتری
ً
دارد ،خصوصا در بیماریهای مزمنی که به سختی مدیریت میشوند.
برای درک بهتر این موضوع الزم است این واقعیت را بپذیریم که سالمتی ،بازتابی از الگوی
پذیرفته شدهی زیستی – روانی – اجتماعی است که در آن ،فاکتورهای هیجانی و مؤثری
در دورهی بیماری میتوانند نقش بازی کنند .انواع رفتار رواندرمانی برای کنترل دردهای
مزمن شامل روشهای زیر میشود:
درمان رفتاری – شناختی
درمانگرها با کمک ارتباط باز و جسارتآمیز میتوانند به بیماران در شناسایی الگوهای
فکری منفی که در دریافتشان از درد تأثیر میگذارد کمک کنند .این الگوهای منفی شامل
احساسات اغراقآمیز در مواجهه دردی اندک میشود.
بیماران روشهایی را یاد میگیرند که به آنها کمک میکند این الگوهای منفی فکری را
با الگوهای مثبت متناسب با مشکلشان جایگزین کنند .هدف رواندرمانی برای دردهای
مزمن این نیست که بیماری دستکم گرفته شود بلکه منظور ،تغییر واکنش منفی است.
تکنیکهایشرطیسازیرفتارکنشگر
این شیوه به کاربرد عملی رواندرمانی برمیگردد که به عهده خود بیمار است .این
تکنیکها شامل ایجاد عادتهای جدید میشود که به کاهش احساس درد کمک
مینماید .نوشتن دربارهی احساسات و یاد گرفتن ذهنآگاهی ،روشهای بسیار متداولی
شدهاند .نوشتن در مورد هیجانات و احساسات شامل دردها و حوادث دلخراش نیز

میشود .در این نوشتنها موضوع زیباشناختی مطرح نیست بلکه نوشتن ،وسیلهای برای
تسکینفردیاست.
ذهنآگاهی نیز بر اساس بهینهسازی توجه و تمرکز فرد حین فعالیتهای روزمره انجام
میشود و تأثیر قابل توجهی بر سالمت روان دارد .ثابت شده که ذهن آگاهی این توانایی را
دارد که عالئم افسردگی را کاهش داده و بازدهی کار را باال ببرد.
ریلکسیشن
ریلکسیشن طیف گستردهای دارد و از روشهای گوناگونی قابل دسترسی است.
مدیتیشن ،یک نمونهی کالسیک از ریلکسیشن است .هدف از ریلکسیشن ،رسیدن به
آرامشیعمیقاستکهطیآنفعالیتسیستمعصبیسمپاتیککاهشمییابد.سیستم
عصبی سمپاتیک با ترشح موادی مانند آدرنالین ،بدن را برای موقعیتهای جنگ یا گریز
آمادهمیکند.
ً
کاهشتنشهایعضالنی،یکیازهدفهایریلکسیشناست،خصوصابرایبیمارانی
که از میگرن و سردردهای مکرر تنشی رنج میبرند.
هیپنوتیزم
هیپنوتیزم روشی است که در آن مؤلفههای مدیتیشن و ریلکسیشن به کار گرفته
میشوند .طی جلسات هیپنوتیزم ،بیمار بر توجه روی یک فکر یا شیء متمرکز میشود،
با هدف اینکه احساس درد به سطح نیمه خودآگاه رانده شود .روانشناسها و روانپزشکها
کسانی هستند که میتوانند این مداخله درمانی را انجام دهند.
با توجه به شواهد روزافزون مبنی بر مؤثر بودن این شیوه میتوان گفت هیپنوتیزم ،درمان
معتبری برای کنترل درد مزمن در بیماران مبتال به فیبرومیالژیا ،درد مفاصل ،مشکالت
دندانی و  ...است.
بایوفیدبک
بایوفیدبک تنها روش این لیست است که به پشتوانهی تکنولوژی انجام میشود.
بایوفیدبک طبق این اصل است که دانستن یک سری از پارامترهای فیزیولوژیکی میتواند
امکان خودتنظیمی و خودکنترلی فرایندهای مرتبط با وقوع درد را فراهم نماید .پزشکان
از ابزارهای الکترونیکی برای اندازهگیری دمای بدن ،ضربان قلب و فعالیت الکتریکی
فیبرهایعضالنیاستفادهمیکنند.
کارشناسان،بایوفیدبکرادرمانیمکملبرایبیمارانمبتالبهمیگرنونقصهایمفصل
فکی – گیجگاهی میدانند .اما هنوز شواهد کافی مبنی بر مؤثر بودن بایوفیدبک برای سایر
بیماریهاوجودندارد.
فیزیوتراپی
کارشناسان،مؤثربودنفیزیوتراپیراتاحدزیادیقبولدارندوحتیمتخصصینیهستند
که تمام وقت و انرژی خود را وقف این روش کردهاند .فیزیوتراپی شامل اجرای ورزشهایی
با شدت کم تا متوسط جهت کاهش یک درد پیشرونده میشود .به طور کلی پزشکان
فیزیوتراپی را برای اختالالت عضالنی اسکلتی توصیه میکنند که هدف ،حفظ عملکرد
اندامهایجنبشیاست.فیزیوتراپییکیازمعمولتریندرمانهابرایفیبرومیالژیاست.
ً
فیبرومیالژیا شامل حساسیت زیاد در تمام بدن ،خصوصا در نقاطی خاص میشود.
کارشناسان هنوز علت دقیق فیبرومیالژیا را نمیدانند اما این بیماری در صورت عدم درمان
میتواند کیفیت زندگیفرد را بسیار پایین بیاورد.
درمانهایمکمل
بیشتر پزشکان برای دردهای مزمن ،انواعی از درمانها را توصیه میکنند .به همین
ً
دلیل ،بیماران معموال از ترکیبی از روشهای درمانی گفته شده استفاده میکنند تا به مرور
زمان دردشان تخفیف پیدا کند.
در صورتی که این روشها تأثیر خود را از دست بدهند یا بیمار دیگر از آنها نتیجهای
نگیرد ،پزشکان ممکن است روشهای تهاجمیتری را توصیه کنند تا منبع آناتومیک درد
حذف شود .انواع عملهای جراحی کم تهاجمی یا بسیار تهاجمی در این موارد انجام
میشوند.
تسکیندردمزمنامکانپذیراست
بهعنوانیکقانونکلیکارشناسانمیگوینددلیلیوجودنداردکهبیماردردبکشد.تنها
استثنا زمانی است که خطرات یک درمان بخصوص ،بیشتر از مزایای آن است .به همین
دلیل ،دسترسی به یک درمان ُمسکن ،یکی از هدفهای اصلی سالمت پزشکی است.
راههای زیادی برای تسکین دردهای مزمن وجود دارد و اگر تردید یا سؤالی دارید باید به
متخصصمربوطهمراجعهکنید.

ُ
چرا صبحها صورتتان پف آلود است؟

متخصص طب ایرانی :

ورزشخاص«پشتمیزنشینی»چیست؟

متخصص طب ایرانی گفت :ساعتی یک دقیقه باید ورزش کرد؛ اگر پشت میز نشین
هستید هر ساعت یکبار ،یک دقیقه پشت میز آهسته باال و پایین بپرید تا ضربان قلب
باال و پایین برود.
علیرضا یارقلی درباره «افزایش فشار خون در افراد با طبعهای مختلف» ،گفت :این
واژهها جدید هستند و برداشت حکمای متاخر طب ایرانی است .در طب ایرانی واژهای
به نام امتالء یا ُپری وجود دارد که از بدانباشت مواد زاید در بدن ایجاد میشود.
وی ادامه داد:این مواد زاید در زمان مناسب از بدن خارج نشده و یا به میزان کافی
خارج نشده و اصوال تعادلی بین ورود و خروج مواد به بدن وجود ندارد؛ در نتیجه موجب
بروز این حالت در بدن میشود.
این متخصص طب ایرانی خاطر نشان کرد :اگر مزاج گرم باشد امتالء ناشی از مواد
زائد گرم و اگر مزاج سرد باشد امتالء ناشی از مواد زائد سرد است.
یارقلی بر پاکسازی بدن از مواد زائد تاکید کرد و گفت :اگر خلط دم در بدن زیاد باشد
اولین کار فصد و اهداء خون است .افرادی که سرخرو هستند و هموگلوبین باالتری
دارند ،زود عصبانی میشوند ،خسته هستند و کوفتگی دارند؛ در این حالت با فصد
خون حال بهتری پیدا می کنند.
وی متذکر شد :برخی مواقع امتالء علت دیگری دارد .در طب ایرانی کارکرد قلب
و کلیه بسیار مهم است و برای کارکرد خوب آنها اولین کار پاکسازی است؛ اگرچه
پاکسازیبهمعنایناپرهیزینیست.
این متخصص طب ایرانی خاطرنشان کرد :افراد بلغمی مزاج پاکسازی سختتری
دارند و نسبت به درمان مقاوم تر هستند .در برخی مقاالت میبینید استفاده توأمان
عسل و سیاهدانه فشار خون را پایین میآورد اما همین معجون در مزاج گرم موجب
افزایش فشار خون میشود.
یارقلی بیان داشت:یا اینکه استفاده از زردچوبه در مزاجی موجب کاهش غلظت
خون میشود اما برای مزاجی دیگر این ماده ضرر دارد .اگر کسی چاق است حتما
باید بر اساس موازین علمی الغر شود .پاکسازی مناسب ،فشار خون را کنترل میکند.
وی افزود :فشار خون گرم و سرد عالئم خاصی ندارد .بعضی مواقع فشار خون
سیستول و برخی مواقع دیاستول باال است که بیشتر مواقع بی عالمت است؛ البته
میتوان آن را با عالئم غیر اختصاصی سنجید.
این متخصص طب ایرانی یادآور شد :به عنوان مثال فردی که سردرد دارد میتواند
فشار خون باالیی داشته باشد؛ معموال با کنترل مرتب فشار خون میتوان به وجود آن
پی برد.
یار قلی بر تعادل رژیم غذایی با توجه به فصل تاکید کرد و اظهار داشت :در هر فصل
باید تعادل خوراکی داشته باشیم؛ در فصل پاییز نباید غذاهای سرد و خشک بخوریم
بلکه باید از غذای گرم و مرطوب استفاده کرد.
ویبابیاناینکهدومینعاملبرایجلوگیریازبدانباشت،ورزشروزانهاست،گفت:
 15بار ورزش در روز و هر دفعه  1دقیقه توصیه میشود .ساعتی یک دقیقه باید ورزش
کرد؛ اگر پشت میز نشین هستید هر ساعت یکبار ،یک دقیقه پشت میز آهسته باال و
پایین بپرید تا ضربان قلب باال و پایین برود .این روش برای همه سنین مناسب است.
ویتوصیهکرد:افرادخوددرمانینکنند؛ازمصرفبیرویهگرمیجاتمثلزردچوبه،
دارچین  ،سیاهدانه ،چای ترش بپرهیزند؛ چون هریک از این مواد در حکم دارو
هستند.

مواد غذایی که بعد از  ۴۰سالگی
حتما باید مصرف کنید
اگرچه بیماری های قلبی و سرطان ها ،جزو نگرانی های اکثر افراد تا قبل از ۴۰
سالگی نیست اما بعد از این سنین و در صورت اتخاذ یک سبک زندگی ناسالم ،خطر
ابتال به این بیماری ها چند برابر می شود.
سرطان یکی از قاتالن زنان در سنین  ۴۰تا  ۵۰سالگی است و بیماری های قلبی
نیز قاتل شماره دو به شمار می رود .دیابت و سکته مغزی نیز در زنان در سنین  ۵۰تا
 ۶۰سالگی شایع است.
با این حال اتخاذ یک رژیم غذایی سالم بعد از سنین ۴۰سالگی از بسیاری از بیماری
های مزمن می کاهد و منجر به افزایش طول عمر سالم می شود:
کدوتنبل:هرگونهسبزیقرمز،زرد،بنفشیانارنجیوهمچنینسبزیجاتسبزبرگ
تیرهمنبعخوبیبرایکاروتنوئیدهامحسوبمیشوند.اماهویجهاینارنجیوکنسرو
کدو تنبل را باید فوق ستاره های بتاکاروتن در نظر گرفت.
گوجهفرنگیپخته:یکآنتیاکسیدانقدرتمنددیگربهناملیکوپنباسرطانمبارزه
می کند .میوه ها و سبزیجات قرمز رنگ مانند گوجه فرنگی ،هندوانه ،پاپایا ،فلفل
دلمه ای قرمز  -منابع خوبی برای لیکوپن هستند .گوجه فرنگی پخته می تواند کمک
بیشتری به بدن در جذب هر چه بیشتر این آنتی اکسیدان مفید کند.
غالت جوانه زده :جوانه غالت که حاوی سبوس ،جوانه و اندوسپرم هستند ،یکی
از معدود منابع غذایی برای توکوترینول ها ،نوعی از ویتامین  Eکه ممکن است خطر
ابتال به بیماری های مغزی مرتبط با افزایش سن مانند آلزایمر را کاهش دهد ،محسوب
میشوند.
گردو :اسیدهای چرب غیر اشباع چند پیوندی که در گردو یافت می شوند ممکن
است به محافظت از شما در برابر این بیماری کمک کنند .مغزهای خوراکی و دانه های
دیگر نیز منابع خوبی برای این اسیدهای چرب سالم هستند.
روغن زیتون :در شرایطی که روغن سویا و روغن آفتابگردان منابع خوبی برای این
اسیدهای چرب هستند ،اما روغن زیتون بهترین گزینه در این زمینه است.
ماهی سالمون :ماهی یک از اجزا اصلی رژیم مدیترانه ای است و در شرایطی که
بیشتر انواع ماهی برای سالمت انسان مفید هستند ،اما ماهی های چرب مانند
سالمون بیشترین فایده را برای سالمت قلب ارائه می کنند .از دیگر ماهی های چرب
می توان به ساردین ،ماهی خال مخالی ،شاه ماهی و قزل آالی دریاچه ای اشاره کرد.
تمشک :مشکالت مرتبط با گوارش نادرست با انواع بیماری های خودایمنی مرتبط
با التهاب که زنان را از اواسط عمر خود تحت تاثیر قرار می دهند ،پیوند خورده است.
کمبود فیبر غذایی بخشی از مشکل محسوب می شود .میزان مصرف توصیه شده
روزانه فیبر ۲۰تا ۳۰گرم است .در میان میوه ها ،تمشک از نظر محتوای فیبر یک گزینه
عالی محسوب می شود .یک فنجان تمشک حاوی هشت گرم فیبر است.
متخصص گوش ،حلق و بینی :

هرگزگوشپاکناستفادهنکنید!

متخصص گوش ،حلق و بینی با بیان اینکه استفاده از گوش پاک کن توصیه
نمیشود،گفت :چون میتواند موجب صدمه زدن به مجرای گوش خارجی شده و
منجربهعفونتشود.
محمد اجل لوئیان التهاب گوش و نشانههای آنگفت :التهاب به معنی تورم و به هم
ریختگی و بی نظمی ایمنی قسمتی از بدن است و التهاب گوش میانی یعنی اینکه
مخاط گوش میانی متورم شده باشد .وی ادامه داد :التهاب گوش میانی در کودکان
و بزرگساالن دیده میشود اما معموال در کودکان شایعتر است .زمانی که به دستگاه
تنفسی حمله ویروسی میشود متعاقب آن این ویروس به گوش میانی هم راه مییابد و
موجب تورم مخاط گوش میانی شده و ترشحات آبکی که در نهایت عفونی میشوند به
وجود میآید .این متخصص گوش ،گلو و بینی تاکید کرد :عالئم التهاب گوش میانی
در کودکان و برزگساالن متفاوت است و معموال در کودکان این التهاب با تب و گوشدرد
و در برخی موارد حاد با تشنج شروع میشود.
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ریزگردها؛مهمانیکهدیگرصاحبخانهشدهاست؛

گالیه از مردمی که برای واکسن نزدن بهانه تراشی می کنند؛

قم زیر چتر خاک

قمی هایی که واکسن نمی زنند بخوانند!

مدیر گروه آموزش سالمت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم گفت:
مردم از افرادی که واکسینه شدهاند سؤال کنند چند نفر دچار عارضه شدهاند تا
متوجهترسهاینادرستخودبشوند.
مخالفتباواکسنپدیدهجدیدوعجیبینیست؛زیراازآغازاولینواکسیناسیون
نیز برخی افراد با آن مخالفت میکردند و بدون آنکه دلیلی برای اثبات ادعای خود
داشته باشند آن را توطئه و برنامهای محرمانه از سوی دشمنان و افراد صاحب
قدرت میدانستند و برخی افراد هم با دامن زدن به این شایعات و سو استفاده از
اعتقاداتمذهبی مردم ،منافع خود را تضمین میکردند.
با گذشت سالیان سال از آغاز واکسیناسیون عمومی؛ همچنان این نوع
مخالفتها وجود دارد و هنوز هم برخی از افراد با شنیدن نظرات بقیه مردم و یا
خواندن مطالبی در فضای مجازی از دریافت آن خودداری کند .مطالبی که گاهی
توسط افرادی منتشر میشود که خودشان نیز از نادرست بودن آن بیاطالع
هستند و گاهی نیز با آگاهی از نادرست بودن آن ،عامدانه برای پیش برد اهداف
خودپخشمیکنند.
این شایعات در حالی دستبهدست میشود که بسیاری از متخصصین راه حل
بازگشتبهزندگیعادیراواکسیناسیونعمومیمیدانند.
محمدتقیسلطانی،مدیرگروهآموزشسالمتمعاونتبهداشتدانشگاهعلوم
پزشکی قم در گفتوگو با ایسنا بابیان اینکه علت پشیمان شدن و عدم مراجعه
افرادی که ثبتنام واکسن را انجام میدهند؛ اما برای تزریق مراجعه نمیکنند
را پیگیری نمیکنیم ،عنوان کرد :تزریق واکسن اختیاری است همچنین افراد
میتوانند بر اساس واکسنهای موجود نوع واکسن خود را انتخاب کنند.
وی در رابطه با ترس مردم از شایعات پیرامون واکسن بیان کرد :مگر برای بار
اول است که در کشور واکسیناسیون انجام میدهیم و یا واکسن تولید میکنیم؟
خواهش میکنم مردم سابقه تولید واکسن در انستیتو پاستور و سایر مؤسسات
واکسنسازیداخلیرامطالعهکنند.
وی ادامه داد :واکسن فلج اطفال ،سرخک ،اوریون و ...که سالها است در کشور
استفاده میشود تولید داخل است و با آنها توانستهایم بیماریهایی مثل آبله را
ریشهکن کرده و فلج اطفال را در آستانه ریشهکنی قرار دهیم.
وی اظهار کرد :واکسیناسیون در کشور ما سابقه طوالنی دارد و به دوران امیرکبیر
ً
برمیگردد و حتما افراد داستان آن را مطالعه کردند و میدانند که چه تالشهایی
برایواکسیناسیوندرکشورانجامشدهاست.
واکسن کرونا نتیجه تحقق دعای مردم است
سلطانی افزود :آیا ما آنهایی نیستیم که زمانی که کرونا بهصورت اپیدمی بروز
کرد همه نگران و دست به دعا بودیم که هر چه زودتر واکسن کرونا ساخته شود تا
بتوانیمبیماریرامهارکنیم؟اآلنآرزوودعاهایمانباکمکمحققینودانشمندان
به نتیجه رسیده و واکسن تولید شده است و همه دنیا نیز استفاده کردند.
وی با تأکید بر اینکه واکسیناسیون مسئله جدیدی در کشور نیست و واکسن
کرونا نیز خارقالعاده نیست ،تصریح کرد :واکسن کرونا همان تکنولوژی و علم
کشته و یا ضعیف شده ویروس است که باعث میشود سیستم ایمنی بدن تحریک
شود و آمادگی داشته باشد که اگر با ویروس اصلی مواجه شد بتواند بالفاصله
واکنش نشان دهد و آنتیبادی را اعزام کند تا ویروس را در بدن از بین ببرد.
وی با اشاره به اینکه درباره واکسن آنفوالنزا نیز مردم ابتدا واکنش منفی نشان
میدادند ،بیان کرد :شایع ه میشود افرادی که واکسن زدند تا دو سال آینده فوت
میکنند ،در کجا این امر تحقیق و ثابت شده است؟ چه کسی از زمان تزریق
واکسنش دو سال گذشته و فوتشده که بخواهیم به آن استناد کنیم.
ویادامهداد:اولینگروهیکهواکسینهشدندکارکنانبخش ICUبیمارستانها
بودندهمچنینهمهمراجععظامتقلیدورهبرمعظمانقالبنیزواکسینهشدهاند؛
اگر واکسن این عاقبت را داشته باشد باجان شخصیتها بازی میکنیم؟
مدیر گروه آموزش سالمت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم بابیان
اینکه واکسیناسیون بهترین راه برای پیشگیری از بیماری است و آمار نیز نشان
میدهد افرادی که دو هفته از تزریق دز دوم واکسنشان گذشته است از نظر
بستری و مرگومیر ایمن هستند ،گفت :در قم  ۷۳هزار دز واکسن تزریقشده
است و تاکنون به جز عوارض خفیف که نشاندهنده فعال شدند سیستم ایمنی
بدن بوده عوارضی نداشته است.
ویبااشارهبهاینکهمردمازافرادیکهواکسینهشدهاندسؤالکنندچندنفردچار
عارضه شدهاند تا متوجه ترسهای نادرست خود بشوند ،ادامه داد :گروهیهایی
از داخل هستند که با اهداف مختلفی مانند اقتصادی ،معاند بودن و به هم ریختن
جو روانی و ...با شایعهپراکنی و در حق سالمت مردم خیانت میکنند.
هیچواکسنیمجوزنهاییندارد
وی بیان کرد :همه واکسنها مجوز اضطراری گرفتهاند و هیچ واکسنی اعم از
فایزر آمریکایی تا نمونههای داخلی مجوز نهایی ندارند و همه واکسنها بعد از
گذراندن مراحل بالینی و رضایتبخش بودن نتایج به خاطر ضرورت ایمنسازی
جامعه ،توسط سازمان جهانی بهداشت و سازمانهای مربوطه مجوز اضطراری
استفاده دریافت کردهاند و مجوز نهایی زمانی صادر میشود که جمعیت باالیی در
مرحلهپایانیواکسینهشوند کهسالهازمان میبرد.
وی بابیان اینکه اگر واکسنی در سه مرحله کار آزمایی نتایج قابل قبولی
نداشته باشد استفاده نمیشود چون سالمت مردم شوخیبردار نیست ،گفت:
واکسیناسیونمتولدین ۱۳۴۰بهقبلدرحالانجاماستوگروهبعدینیزبیماران
زمینهای هستند که تا ۱۰روز آینده اعالم میشود.
مدیر گروه آموزش سالمت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم توصیه
کرد:بعدواکسینهشدننیزبایددستورالعملهایبهداشتیرعایتشودوتازمانی
که پوششواکسیناسیون به ۷۰درصدنرسیده استنمیتوانیمماسک را رها کنیم
معاونفرهنگیوتبلیغیدفترتبلیغاتاسالمی تاکیدکرد:

ضرورت تدوین برنامه های دقیق برای
مؤثرواقعشدنکارهایتبلیغی

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی با اشاره به شبهه موازی کاری
بین نهادهای تبلیغی ،گفت :برای مؤثر واقع شدن فعالیت های تبلیغی افزایش
هماهنگیبیننهادهامهمترینراهکاراست.
حجتاالسالم سعید روستا آزاد در جلسه هم اندیشی معاونت فرهنگی و تبلیغی
دفتر تبلیغات اسالمی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ضمن عرض
خیر مقدم به قیدرلو معاون مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی و هیئت
همراه به شبهه موازی کاری بین نهادهای فرهنگی و تبلیغی اشاره کرد و گفت :در
ً
حوزه فعالیتهای تبلیغی ،پشتیبانی به قدری کم میباشد که اصال کار به موازی
کارینمیرسد.
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی در ادامه افزود :با توجه به تشتت
فعالیتها ،شاید در نگاه اول به این نتیجه برسیم که در بین نهادهای ذیربط موازی
کاری وجود دارد ،اما با نگاه علمی و میدانی به فعالیتهای صورت گرفته در تبلیغ
در مییابیم که موازی کار نشده و نهادهای تبلیغی تمام تالش خود را در جهت
همکاری با یکدیگر انجام دادهاند .وی تصریح کرد :در بحث اعزام ،مجموعه دفتر
تبلیغاتاسالمی،معاونتتبلیغحوزهعلمیهوسازمانتبلیغاتاسالمیبهصورت
جداگانه و برنامهریزیشده مبلغان را به مناطق مختلف کشور اعزام میکنند که
ً
عموما هیچگونه تداخلی در برنامههای این سه نهاد رخ نمیدهد.
حجتاالسالمروستاآزادبااشارهبه«تولیدمحتوایتبلیغی»ازدیگرموضوعهای
مشترک میان نهادهای متولی امر تبلیغ ،گفت :در موضوعات مختلف علمی و
ً
ً
آکادمیک اوال بحث موازی کاری امر قبیحی به شمار نمیرود ،ثانیا در این موضوع
نیز تالش بر این است که موازی کاری صورت نگیرد؛ برای مثال دفتر تبلیغات
اسالمی در  ۲۵ساله اخیر مجله رهتوشه مبلغان و حوزه علمیه قم مجله مبلغان را
منتشر کرده که این دو به لحاظ ساختار و موضوع با یکدیگر تفاوت دارند.
معاونفرهنگیوتبلیغیدفترتبلیغاتاسالمیادامهداد:وضعیتفعلیموجود
در میان متولیان امر فرهنگی و تبلیغی کشور مزایا و معایبی دارد که از معایب
میتوان به موضوعاتی همچون تشتت و تفرق ،عدم هم افزایی و … و در بحث مزایا
میتوانبهرقابتیشدنفعالیتها،تخصیصبودجهمختلفبهنهادهایامرتبلیغ
و… اشاره کرد.

گزارش از بیادی
ریزگردهایی که زمانی به عنوان خطری زیست محیطی تلقی میشدند ،حاال
در آستانه تبدیل شدن به فاجعه انسانی اند.
از روزهایی که دایره واژگان ما هنوز با واژه ریزگرد آشنا نشده بود ،سالیان
زیادی نمیگذرد ،این واژه ،اما سالهاست که با گوش اهالی استانهای جنوبی
کشور مانوس شده ،جایی که در آن خشکسالیهای پی در پی نفس زمین را به
شماره انداخته و تداوم این شرایط جانکاه ،وقوع طوفانهای ریزگرد را به یکی
از رویدادهای طبیعی استانهای شمالیتر نیز تبدیل کرده ،حاال دیگر تقریبا
کمتر جایی در کشور میتوان سراغ داشت که چتر ریزگردها بر سرشان نباشد ،از
سیستان و خوزستان گرفته تا سمنان و قم و تهران ،هر جا که حق آبهای نباشد،
ریزگردها میهمان گاه و بی گاه مردمان آن خطه اند.
کاهش ۵۰درصدی بارندگی در سال گذشته
کاهش  ۵۰درصدی بارندگی در سال گذشته روزهای خاکستری قم را بیش از
پیش افزایش داده .کاهش کیفیت زندگی را میتوان مهمترین اثر بروز گرد و غبار
دانست.بارانهای مناسب بهاری دو سالی بود که مانع ورود مهمان پر دردسر و
ریز به شهر قم شده بود که امسال با نباریدن آسمان دوباره سر و کله اش پیدا شد،
کم نبودند روزهایی که ریزگردها فراتر از قبل به داخل خانهها هم رسیده بودند به
طوریکه حتی اگر تمام در و پنجرهها هم بسته بودند باز ردی از آنها روی وسایل
خانه دیده میشد.
قرار مصاحبه با مدیرکل محیط زیست را داشتم کفشهای خاک گرفته ام را به
پا کردم انگار سالهاست پشت در مانده بودند .سنگهای سفید کف حیاط هم
کامال خاکی شده بود ،هوا خاکستری بود و با اولین نفس کلی گرد و خاک را
وارد ریه هایم کردم.
در مسیرم به ایستگاه تاکسی نگاهی هم به اوضاع کسب و کار اهالی محل
انداختم ،آقای عباسی فروشنده لباس مردانه با ناراحتی میگفت :کرونا کم بود
گرد و خاک هم اضافه شد ،اوضاع کسب و کارمان حسابی بهم ریخته صبحها دو
ساعت اول باید گرد وخاک اجناس را بگیریم ،فقط کافیه یک لحظه در فروشگاه
باز باشد خاک است که داخل میشود.
خیابان خلوت بود ،در این هوا مردم رغبتی برای بیرون آمدن نداشتند.
به سرعت سوار اولین تاکسی شدم هوا بسیار گرم بود و شیشههای خودرو
هم پایین ،از راننده خواستم کولر را روشن کند ،هنوز حرفم تمام نشده با لحن
اعتراضی گفت :خانم انگار حواستون به هوا نیست گرد و خاک پدر ماشین رو
درآورده ،اوضاع کسب و کارمونم که خوب نیست تو این گرونی کولر روشن کنم،
بعد پیاده شدن شما باید برم تعمیرگاه یه عالمه خرج ماشین کنم ،استهالک
ماشین تو این هوا باالست یا تحمل کنید یا ناراحتید پیاده بشید.
به ساعتم نگاه کردم وقت مجادله نداشتم نگاهمو به آسمون رنگ و رو رفته
دوختم و گفتم تو اگه باریده بودی حال مردم شهر هم خوب بود.
دو برابر شدن روزهای آلوده
بهساختمانکوچکمحیطزیسترسیدم،طبقهسومآقایموسویمشکینی
منتظرمبود
نگاهی به برگههای هواشناسی کرد و گفت :در سال گذشته با وجود نزوالت
جوی بهتر ،باز هم یک چهارم سال هوای شهر قم در وضعیت ناسالم قرار داشت،
امسال اوضاع بدتر شده ،متأسفانه از ابتدای سال جاری تا کنون در مقایسه با
مدت مشابه سال گذشته ،تعداد روزهای ناسالم قم دو برابر شده و به  ۱۳روز
رسیدهاست.
او میگفت :کانونهای گرد و غبار و ریزگرد در اطراف قم فعال است و در فصل
تابستان جهت وزش بادهای غربی و شرقی این ریزگردها را به سمت شهر قم روانه
میکند ،از طرفی عدم تخصیص حقابهها از عوامل مهم در افزایش کانونهای
گرد و خاک و ریزگرد نمکی در استان و بحرانیتر شدن این پدیده زیست محیطی
شده است.
توجه مرا به نقشه استان قم روی دیوار جلب کرد و ادامه داد :کانونهای گرد
و غباری که امروز در بیش از  ۱۰۵هزار هکتار از اراضی ناپایدار بیابانی در قم
شکل گرفته است ،در سالیان نه چندان دور مزارع آباد و انبار غله ایران بوده که در
نبود آب و قطع حقابههای قانونی کشاورزان به حال خود رها شده اند .سرزمین
فراموش شده مسیله و دیگر مناطق خشک و بایر قم ،در حال زایش بیش از۴۰۰
هزارهکتاربیابانمستعدالقاءریزگردهاهستند.

فشار بیش از حد بر منابع طبیعی
عباس جعفری کارشناس محیط زیست نفر بعدی بود که با او قرار مصاحبه
داشتم با او راهی دشت مسیله ،بزرگترین کانون ریزگرد قم شدم ،تا چشم کار
میکرد همه چیز به رنگ خاک بود ،خورشید در وسط آسمان ،انگار در حال
باریدن آتش بر سر عابران این دشت بود ،از چند روستای سوت و کور گذشتیم،
انگار اهالیشان بهانهای برای از خانه بیرون آمدن نداشتند ،با چند آه بلند شروع
به حرف زدن کرد ،میگفت :تا حاال ۱۱روستای قم به دلیل خشکسالی خالی از
سکنه شده است ،در این منطقه به دلیل قطع حق آبه ،روستاها خالی شده اند
و در مناطق دیگر به دلیل فشارهای محیط زیستی بر منابع طبیعی هر روز به
وسعتبیابانهاافزودهمیشود.
توسعه اقتصادی و کشاورزی بی ضابطه ،فعالیتهای معدنی ،وجود کورههای
آجر پزی و خاکبرداریهای صورت گرفته در کنار برداشت از منابع آبی زیر زمینی
و کسری تجمعی مخازن سفرههای آبی ،نشست زمین و در نتیجه تخریب بافت و
ساختمان خاک همه و همه در ایجاد این وضعیت دخیل هستند.
دکتر جعفری که سالهاست در حوزه محیط زیست تحقیق میکند میگفت:
اجرای طرحهای کنترل و پیشگیری از بروز پدیده ریزگرد ،در مجموع نیاز به
حدود ۲۱۳میلیون متر مکعب آب دارد عمال هیچ آب قابل دسترسی برای احیاء
این منطقه وجود ندارد و ورودی روان آبها تقریبا به صفر رسیده است .تنها امید
جهت احیاء منطقه طرح پخش سیالبی بر روی رودخانه شور در منطقه بند ُمره
بود که با توجه به طرحهای انتقال آب در باال دست حوضه جهت تامین آب شرب
تهران عمال این رودخانه به طور کامل برای همیشه خشک خواهد شد و فقط
فاضالب شهرهای پایین دست ممکن است در آن جریان داشته باشد.باد شروع
بهوزیدنکردهنوزچندثانیهنگذشتهبودکهچندمترآنطرفترگردبادکوچکی
ایجاد شد و خاکها را به هوا برد..
سرعتاحیامناطقبیابانیکمترازگسترشبیابانها
در چند سال گذشته اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فعالیتهای
خوبی در جهت بیابان زدایی انجام داده ،تصمیم گرفتم همراه داوودی معاون
فنی منابع طبیعی و ابخیزداری به مناطقی بروم که با کاشت نهال یا بذر مجدد
احیا شده بودند .قسمتی از منطقهی کوه سفید در شهرستان جعفر آباد یکی از
این مناطق بود .نقطهای سبز کنار جادهای بیابانی از دور جلب توجه میکرد.
به سمتش رفتیم .از ماشین پیاده نشده خنکای هوا به صورتم میخورد .بعد از
تجربه گرد باد و آفتاب سوزان دلم میخواست لحظهای کنار تاغها بنشینم و هوای
خاکستریرافراموشکنم.
داوودی که خوشحالی مرا دید گفت :در دو سال گذشته  ۲۲۵۰هکتار
نهالکاری و  ۱۰۵۰هکتار بذر کاری در مناطق بیابانی استان انجام داده ایم که
با فعالیتهای چند سال گدشته روی هم رفته  ۱۳هزار و  ۱۳۰هکتار عملیات
توسعه پوشش گیاهی میشود که شامل درختان تاغ و اسفناج و غرداق بوده که
البته این مقدار اصال کافی نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما -قم ،چند قدمی کنار درختان تاغ برداشت
و گفت :این درختان ریشههای بلندی دارند و خاک را در هنگام وزش باد محکم
نگه میدارند و نمیگذارند وارد ریههای مردم شهر شود ،اما این همه فعالیت ما
تنها  ۱۲درصد از کل بیابانهای موجود ما را احیا کرده و  ۷۸درصد باقی مانده
اعتبارات دولتی میخواهد که البته کم است و اعتبارات استانی هم که چیزی
نیست ،ما مانده ایم و این بیابانها که هر روز به وسعتشان اضافه میشود.
او میگفت :اوضاع بارشها را که میبینید ،یکسال میبارد و چند سال
نمیبارد ،تا حق آبهها به استان ما برنگردد اوضاع بهتر نمیشود ،باید آبی باشد
تا زمین دوباره سبز شود .تا ما با سرعت بیشتری فعالیت کنیم ،مشکل اصلی
نبود حق آبههای دشت مسیله است که انگار کسی قرار نیست پیگیرش شود،
البته اگر آبی مانده باشد ،چرا که وضعیت خشکسالی در استانهای هم جوار
هم دست کمی از قم ندارد .همینطور که به حرف هایش گوش میدادم با خودم
گفتم مدیریت غلط منابع آبی این اوضاع را بر سرمان آورده است.
سوار ماشین میشوم و به سمت خانه بر میگردم ،رادیو روشن است ،کارشناس
محیط زیست میگوید :امروز هم هوا ناسالم است ،ریزگردهای نمکی ،حاال کم
کم به فلزات سنگین هم آغشته میشوند ،بی توجهی به این معضالت زیست
بومی نه تنها قم ،بلکه حاال پایتخت نشینان را هم تهدید میکند ،قم به همراه
استانهای همجوارش ۲۵،درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند و حاال هر
روز که میگذرد بیشتر در معرض مخاطرات این مهمانان ناخوانده اند.

بهمناسبتسالروزشهادتپنجمینامامشیعیان؛

امام باقر ؛ پرچمدار مبارزه
بااندیشههایانحرافی
(ع)

بهرهگیری از سیره علمی و عملی امام محمد باقر(ع) ،بهترین فرصت
برای شیعیان و محبان آن حضرت است تا با رجوع به این آموزهها به اهمیت
مجاهدت علمی و فکری و تالش برای از میان بردن تفکرات انحرافی و
الحادی در دنیای اسالم نگاهی دقیقتر و عمیقتر داشته باشند.
از لحاظ تاریخی ،این روزها(ایام شهادت امام محمد باقر(ع)) روزهای
نشاندار و بزرگی است :شهادت امام باقر (ع) که یک شهادت دارای پیام
بود؛ از این رو خود امام باقر(ع) وصیت کرد که بعد از او تا  ۱۰سال در منا به
مناسبت این رحلت ،یادبود برپا شود .در میان ائم ه ما این بیسابقه است،
بینظیر است .یاد امام باقر ،یعنی یاد سر برآوردن حیات دوبار ه جریان اصیل
اسالمی در مقابل ه با تحریف ها و مسخ هایی که انجام گرفته بود.
امام باقر(ع) از والدت تا وفات
امام محمد باقر(ع) در مدینه تولد یافت و بر اساس نظریه بیشتر مورخان
و کتابهای روایی ،تولد ایشان در  ۵۷قمری بوده است .این نقل با روایاتی
که نشان میدهد ،امام باقر (ع) به هنگام شهادت جد خویش ـ حضرت امام
حسین بن علی (ع) ـ در سرزمین طف حضور داشته و سه سال از عمرش
میگذشته،هماهنگیدارد.
دوره امامت امام باقر(ع) همزمان با انقراض امویان و بر سر کار آمدن
عباسیان و از لحاظ توسعه علمی و سیاسی تشیع از ادوار تاریخی مهم و
تاثیرگذار تاریخ شیعه به شمار می رود .در دوره امامت امام محمد باقر(ع) و
فرزندشامامجعفرصادق(ع)موضوعاتمختلفیچونپیداشدنمشاجرات
سیاسیوظهورسردارانومدعیانیمانندابوسلمهخالل،ابومسلمخراسانی
و دیگران مطرح است ،ترجمه کتاب های فلسفی و مجادالت کالمی در
این دوره پیش می آید و عده ای از مشایخ صوفیه ،زاهدان و قلندران وابسته
به دستگاه خالفت پیدا می شوند .قاضیان و متکلمانی به دلخواه مقامات
رسمی و صاحب قدرتان پدید می آیند و فقه ،قضاء ،عقاید ،کالم و اخالق را
بر پایه مصالح مراکز قدرت خالفت شرح و تفسیر می کنند و تعلیمات قرآنی
به ویژه مسأله امامت و والیت را که پس از واقعه عاشورا و حماسه کربال ،افکار
بسیاری از حق طلبان را به حقانیت آل امام علی (ع) متوجه کرده بود و پرده
از چهره زشت ستمکاران اموی و دین به دنیا فروشان برگرفته بود به انحراف
می کشاندند و احادیث نبوی را در بوته فراموشی قرار می دادند .برخی نیز
احادیثی به نفع دستگاه حاکم جعل کرده یا مشغول جعل بودند یا آنها را به
سود ستمکاران غاصب خالفت دگرگون می کردند.
اینها تنها اشارات کوتاه و مجملی از عواملی بود که می بایست حافظان و
نگهبانان دین در برابر آنها می ایستادند و به روشنگری می پرداختند .بدین
جهت امام محمد باقر (ع) و پس از وی امام جعفر صادق (ع) از موقعیت
مساعد روزگار سیاسی ،برای نشر تعلیمات اصیل اسالمی و معارف حقه بهره
جستند و دانشگاه تشیع و علوم اسالمی را پایه ریزی کردند.
به دلیل فشار سیاسی حاکمان عباسی در زمان امامت پیشوای پنجم
شیعیان ،درباره تاریخ و نحوه شهادت ایشان روایات متعددی مطرح می
شود اما تردیدی نیست که امام باقر (ع) با طرح مرموز و مخفیانه هشام بن
عبدالملک ،مسموم شده و به شهادت رسید ،اما عامل و چگونگی آن به
روشنیمشخصنیست.
گروهی از راویان می نویسند :ابراهیم بن ولید بن یزید بن عبدالملک (پسر
برادر زاده هشام) آن حضرت را مسموم کرد.
شیخ کلینی دراین باره اینطور روایت کرده است که« :روزی از حضرت امام
محمد باقر (ع) شنیدم که فرمود :در خواب دیدم که بر سر کوهی ایستاده ام
و مردم از هر طرف آن کوه به سوی من باال می آمدند ،چون مردم بسیاری در
اطراف آن کوه جمع شدند به ناگاه کوه بلند شد و مردم از هر طرف آن فرو می
ریختند ،تا آن که جماعتی بر آن کوه باقی ماندند و این اتفاق پنج مرتبه تکرار
شد» .گویا آن حضرت این خواب را به وفات خود تعبیر فرموده بود ،که بعد از
گذشت پنج شب از این خواب به رحمت ایزدی پیوستند.
شیخ عباس قمی در کتاب «وقایع االیام» خود درباره تاریخ وفات امام پنجم
می گوید :که در تاریخ وفات امام باقر(ع) اختالف است و وفات ایشان در روز
دوشنبه هفتم ذی الحجه سال صد و چهاردهم به سن پنجاه و هفت سالگی
درمدینهمشرفهاتفاقافتاد.وفاتایشاندرایامخالفتهشامبنعبدالملک
بود و گفته شده که آن حضرت را ابراهیم بن ولید بن عبدالملک بن مروان به
زهر شهید کرده و شاید به امر هشام بوده است.
بنابراین چنانچه گفته شد به دلیل تعدد نظرات راویان مختلف در خصوص
شهادت یا وفات و نحوه درگذشت امام باقر(ع) روایت های مختلفی وجود دارد
که مهمترین و موثق ترین آنها به طور مختصر شرح داده شد.
نمونه های عینی و عملی از مجاهدات فکری امام باقر(ع)
شماری از عالمان یهود که به ظاهر مسلمان شده و گروهی دیگر که هنوز
به دین خود باقی مانده بودند در جامعه اسالمی پراکنده شده بودند و
مرجعیت علمی گروهی را بر عهده داشتند .مبارزه با اندیشه و القائات سوء
آنهادرفرهنگاسالمیوانکارمطالبیکهباعثخدشهدارشدنچهرهواقعی
پیامبران خدا میشد و تکذیب احادیث دروغین و ساخته و پرداخته آنها از
فعالیتهایفرهنگیپنجمینامامبود.
در ادامه به یکی دیگر از مناظرات معروف امام باقر (ع) در خصوص حقانیت
امیرالمومنین(ع)میپردازیمکهدرکتاباحنجاجطبرسیروایتشدهاست
و نمونه ای ساده و پرمعنایی به نظر می رسد:
سالم به حضور امام باقر (ع) رسید و گفت« :آمدهام درباره علی بن ابیطالب
سؤال کنم .دربار ه کارهایی که کرده است :جنگ با اصحاب نهروان و صفین
و »...
ً
امام فرمود« :به روایاتی که در نظر تو کامال صحیح است ،توجه کن .آیا این
حدیث را شنیدهای؟ رسول خدا در جنگ خیبر ،پرچم انصار را به دست
سعدبن عباده داد و او رفت ولی شکست خورد و برگشت .سپس رسول خدا
پرچم مهاجرین و انصار را به عمربن خطاب داد؛ او هم پس از مدتی هراسان
برگشت .رسول خدا سه بار فرمود« :آیا مهاجر و انصار باید این چنین باشند؟»
بعد فرمود« :فردا پرچم را به دست مردی میدهم که همواره حمد خدا را
میگوید ،هرگز فرار نمیکند ،خدا و رسولش او را دوست دارند و او نیز خدا و
رسولش را دوست دارد ».مگر آن مرد امیرالمومنین علی بن ابیطالب نبود؟»
سالمگفت«:بله؛همهمیگویند».
حضرت باقر (ع) فرمود« :ای سالم! اگر بگویی خداوند علی (ع) را دوست
داشته ،ولی نمیدانسته در آینده چه اعمالی از او صادر میشود که در
این صورت کافر هستی؛ چون نسبت دادن جهل به خداوند کفر است و
اگر بگویی او را دوست داشته و میدانسته چه می کند ،پس از کدام کار او
میتوانی اشکال بگیری در حالی که خداوند او را با همان عملش دوست
داشته؟»
سالم گفت« :دوباره استدالل خود را تکرار کنید».
حضرت باقر دو مرتبه آن را بیان کرد.
سالم گفت« :هفتاد سال است که خدا را با گمراهی عبادت کردهام».
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یککارشناسبازارسرمایهتبیینکرد:

مهمترین عوامل تاثیرگذار بر معامالت بورس در هفته پایانی تیرماه

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مهمترین عوامل تاثیرگذار بر معامالت
بورس گفت :پیشبینی میشود در هفته جاری بازاری معقول و مناسب را پیش
رو داشته باشیم ،اما برخی از سهام و صنایع به دلیل رشد اخیر وارد روند اصالحی
میشوند.
شاخص بورس در نخستین روز از هفته گذشته معامالت خود را براساس پیش
بینی اکثر کارشناسان ،نزولی آغاز کرد و در نهایت با  ۱۱هزار و  ۳۰۸واحد افت و با
شاخص یک میلیون و  ۲۷۰هزار واحد به معامالت خود پایان داد.
طبق قواعد بازار ،شاخص بورس همیشه بعد از چند روز رشد متوالی برای مدتی
نیازمند افت و اصالحی موقت می شود تا بتواند خود را برای صعودی دوباره و با
شتابی بیشتر آماده کند ،اما در این میان اکثر فعاالن حاضر در بازار معتقد بودند
که با توجه به عبور شاخص بورس از کانال یک میلیون و  ٢٥٠هزار واحد چندان
خطری تهدیدکننده معامالت بورس نیست و ایجاد روند نزولی در معامالت بورس
نباید سهامداران را نگران روند ایجاد شده در بازار کند.
با توجه به پیش بینی اکثر کارشناسان درباره احتمال افزایش میزان عرضه در
بازار ،شاخص بورس از روز یکشنبه هفته گذشته مجدد وارد مدار صعودی شد که
همین موضوع توانست نشان دهنده موقتی بودن نوسان های موجود در بازار و
اطمینان سهامداران برای وجود روزهای روشن در معامالت بورس باشد.
همچنین در ادامه روند صعودی بازار ،شاخص بورس در روز دوشنبه بعد از سه
ماه مجدد به کانال یک میلیون و  ٣٠٠هزار واحد ورود کرد که همین موضوع
توانست روزنه ای از امید را در دل سهامداران روشن کند.
با توجه به صحبت های مطرح شده از سوی فعاالن حاضر در بازار که معتقد
بودند شاخص بورس بعد از ورود به مدار صعودی به رشدی حدود  ١٥درصدی
دست پیدا کرده است؛ بنابراین ایجاد اصالح های موقتی در روند بازار نباید
سهامداران را نگران و هیجان زده برای فروش های غیرمنطقی در این بازار کند.
در ادامه ،روز چهارشنبه خبری در رسانه ها مبنی بر موافقت آمریکا با لغو یا
تعلیق  ۶بخش (انرژی ،پتروشیمی ،بانک ،خودروسازی و کشتیرانی و بیمه) و
در عین حال لغو تحریم  ۷۴۸نام و مقام ایرانی منتشر شد که این خبر با توجه
به ایجاد برخی از خوش بینی ها اما معامالت بازار را در آخرین روز معامالتی
هفته گذشته در هاله ای از ابهام و سکون قرار داد و سهامداران در انتظار شفاف
سازی هر چه زودتر این خبر و تصمیم گیری های خود برای سرمایه گذاری در
این بازار هستند.

پارامترهایتاثیرگذاربرمعامالتبازارسهام
امیرعلی امیرباقری به روند معامالت بورس در هفته ای که گذشت اشاره کرد و
افزود :در بازار هفته ای که گذشت قدرت تقاضا و عرضه به تعادل رسیدند و در پاره
ای از موارد شاهد پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا در بازار بودیم که البته انتظار این
اتفاق بعد از رشد قیمت سهام برای کوتاه مدت وجود داشت.
وی به پارامترهای مهم تاثیرگذار بر بازار سهام تاکید کرد و گفت :از بعد خارجی
بحث دور هفتم مذاکرات وین در مورد برجام و مسایل حاشیه ای آن مطرح است،
با توجه به شرایطی که اکنون در آن قرار داریم و تصمیم قدرت های جهانی تا
استقرار دولت آینده نباید انتظار نتیجه چشمگیری از این مذاکرات داشت؛
بنابراین سایه این ابهام کماکان بر سر بازار سرمایه در کلیت اقتصاد وجود دارد.
امیرباقری خاطرنشان کرد :از طرف دیگر با توجه به رشد قیمت سهام در کوتاه
مدت و برخورد آن به مقاومت ها ،انتظار اصالح درون کانالی بر کلیت بازار وجود
داشت که این اتفاق به وقوع پیوست ،این موضوع باید به طور حتم مورد توجه
سرمایه گذاران باشد تا بین معنای اصالح و ریزش تفکیک قایل باشند.
اخبار مثبت از مذاکرات وین و موضوع برجام
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد :از طرف دیگر از بعد خارجی اخبار
خوبی در خصوص بحث مذاکرات وین و موضوع برجام به گوش می رسد که آن
هم مربوط به آزاد شدن منابع ارزی در کره جنوبی و ژاپن است ،این موضوع می
تواند تا حدودی بر چشم انداز سیاسی و اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد.
وی به شیوع ویروس کرونا اشاره و بیان کرد :موضوع کرونا اکنون و در وضعیت
فعلی مهار نشده است و کلیت کشور به ویژه حوزه اقتصادی را تحت تاثیر خود
قرار داده است که سایه این بحران در رکود بخش تقاضا و بخش خدمات دیده
می شود.
تثبیت نرخ سود بین بانکی در رقم های فعلی
امیرباقری به کاهش نرخ سود بین بانکی اشاره کرد و افزود :نرخ سود بین بانکی
همچنان به روند کاهشی درون کانالی خود ادامه می دهد و انتظار داریم که در رقم
های فعلی تثبیت شود ،همین موضوع می تواند منجر به سوق سرمایه های مردم
به سمت بازار سرمایه شود.
چالش شرکتهای تولیدی با بحران انرژی و آب
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد :از طرفی در بخش انرژی بحث بحران در
مقوالت آب و برق وجود دارد که می تواند شرکت های تولیدی را با چالش مواجه

کند و به طور طبیعی بر تولید و سود آنها اثرگذار خواهد بود.
وی گفت :از طرف دیگر ،از مدار خارج شدن بخشی از خطوط تولید و ثابت
ماندن بخش تقاضا در بازار تا حدودی قیمت محصوالت این شرکت ها را با افزایش
همراه کرد و توانست تا حدودی موازنه بین اثر منفی برقرار و آن را خنثی کند.
برگزاریمجامع،محرکیبرایمعامالتبازارسرمایه
امیرباقری به برگزاری مجامع و تاثیر آن بر معامالت بورس اشاره کرد و اظهار
داشت :تیر ماه همیشه فصل برگزاری مجامع بوده است و به عنوان محرکی برای
معامالت بازار سرمایه محسوب می شود که این محرک می تواند از بعد اعالم و
تقسیم سود ،آورده نقدی برای سهامداران یا از لحاظ تببین استراتژی های میان
مدت و بلندمدت شرکت ها فصلی تاثیرگذار باشد و این فصل به عنوان فصل
استراتژیک برای بازار سرمایه محسوب می شود و بر کلیت بازار سرمایه اثر گذار
خواهدبود.
پیش بینی معامالت بورس در هفته جاری
این کارشناس بازار سرمایه روند معامالت بورس در هفته جاری را پیش بینی کرد
و افزود :با توجه به رشد قیمتی سهام در هفته های گذشته ،انتظار می رود که بازار
تا حدودی وارد فضای استراحت شود ،اکنون بحث ریزش برای بازار سرمایه مطرح
نیست و فقط موضوع حاکم در روند بازار ،اصالح درون کانالی است.
وی تاکید کرد :پیش بینی می شود در هفته جاری بازاری معقول و مناسب
را پیش رو داشته باشیم اما برخی از سهام و صنایع به دلیل رشد اخیر وارد روند
اصالحیمیشوند،ازطرفیبرایکلیتاقتصادوبازارسرمایهبهتراستتاروندها
همگام با استراحت و تثبیت قیمتی ادامه پیدا کنند تا شاهد بحران هایی مانند
سال گذشته در بازار نباشیم.
پیشبینیرشداقتصادیمثبت
امیرباقری تاکید کرد :خبر خوشی که در چند روز گذشته برای اقتصاد ایران به
گوش رسید ،بحث پیش بینی رشد اقتصادی مثبت بود که این پیش بینی می
تواند تحریک کننده بخش تولید کشور و کمکی به شاخص و بازار سرمایه باشد.
نگاهواقعبینانهسرمایهگذارانبهسهاموشرکتها
اینکارشناسبازارسرمایهبااشارهبهاینکهسرمایهگذارانبایدنگاهواقعبینانهتری
را نسبت به سهام و شرکت ها داشته باشند و در شرایط فعلی که بحث سودسازی
شرکتهاحرفاولرامیزندبایدتحلیلسودمحورراجایگزینتحلیلداراییمحور
کنند  ،اظهار داشت :سهامداران باید از این طریق از شرکت ها انتظار سودسازی
داشته باشند ،در کنار این اتفاق باید سرمایه ها به سمت این شرکت ها سوق داده
شوند تا کارایی بازار افزایش پیدا کند .وی خاطرنشان کرد :از طرفی با توجه به نبود
بازارهای مالی جایگزین به دلیل وجود موانع قانونی و شکاف قیمتی تقاضا ،انتظار
می رود تا همچنان نخستین نگاه سرمایه گذاران ،ورود سرمایه ها به بازار سرمایه
باشد که همین موضوع می تواند نکته مهم و مثبتی برای بازار تلقی شود.
روند معامالت در بازارهای جهانی
امیرباقری به روند معامالت در بازارهای جهانی اشاره و بیان کرد :اکنون قیمت
های جهانی در شرایط خوبی قرار دارند زیرا با فروکش کردن موج کرونا در سایر
کشورها تا حدودی تقاضای جهانی افزایش پیدا کرد و این موضوع به صورت
مستقیم اثر خود را بر کامودیتی ها (مواد پایه و معدنی) گذاشت که همین موضوع
می تواند بر سهام صادرات محور و کامودیتی محور بازار سرمایه به عنوان نکته ای
مثبتتلقیشود.
انتظارات تورمی رو به کاهش است
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بحث انتظارات همواره در اقتصاد بحثی
مهم و کلیدی است ،گفت :به صورت سنتی یک پارادایمی در بازار وجود دارد که
انتظار می رود همیشه بعد از ریزش سنگین شاهد روند صعودی در بازار باشیم؛
بنابراین می توان بخشی از روند صعودی اخیر بازار را به این انتظارات نسبت داد.
به گفته وی ،انتظارات تورمی رو به کاهش است و پیش بینی می شود کلیت
فضای تورمی به سمت فضای رکودی سوق پیدا کند که البته این به معنای حاکم
شدن رکود بر کلیه جوانب اقتصادی نیست.
امیرباقری با بیان اینکه سهامداران باید قدرت تفکیک سهام و صنایع را از
یکدیگر داشته باشند و سرمایه خود را در معرض ریسکی قرار دهند که بازدهی
معقولی به همراه داشته باشد ،اظهار داشت :با این اتفاق عنصر تحلیل در بازار
تقویت می شود و سهامداران بی تجربه باید از کارشناسان باتجربه یا سرمایه
گذاریعیرمستقیمدربازاراستفادهکنند.

گمرک در نامهای به ستاد تنظیم بازار خواستار شد؛

در تازهترین مکاتبه گمرک ایران با وزارت صمت ،وضعیت واردات
برنج و ذخایر آن با توجه به اعمال ممنوعیت فصلی واردات و
بالتکلیفی کشتیهای حامل برنج برای ورود به ایران مورد تاکید قرار
گرفته و خواستار بازنگری در تاریخ ممنوعیت فصلی واردات این کاال
جهت جلوگیری از کمبود برنج یا افزایش قیمت آن در ماههای آتی
شده است.
به گزارش ایسنا ،طی روزهای اخیر معاون فنی گمرک ایران
اعالم کرد که چند کشتی ،برنج را به مقصد ایران بارگیری یا در حال
بارگیری هستند اما مساله اینجاست که زمانی به بنادر میرسند که
ممنوعیت فصلی واردات برنج آغاز شده است و دیگر امکان ترخیص
نخواهندداشت.
ممنوعیت از ابتدای مرداد شروع میشود
این در حالی است که ممنوعیت فصلی از ابتدای مردادماه تا پایان
آبانماهاعمالخواهدشدوطبقاعالموزارتصمت،تنهابرنجهایی
که قبل از ۳۱تیرماه دارای قبض انبار و اعالمیه ورود و همچنین ثبت

بازنگریدرممنوعیتفصلیوارداتبرنج

سفارش باشند امکان اظهار و ترخیص دارند و خارج از آن به بعد از
ممنوعیتمیرسد.
اما ظاهرا وضعیت ذخایر برنج و اهمیت واردات آن به صورتی بوده
که ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – امروز(شنبه) طی مکاتبهای با
قبادی – معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت – در
این رابطه هشدار داده است.
کاهش  ۶۹درصدی واردات برنج
آنچه درباره جریان واردات برنج در سال جاری در این مکاتبه
اعالم شده ،نشان میدهد که از ابتدای فروردینماه تا  ۱۵تیرماه
فقط  ۸۶.۳هزار تن به ارزش  ۷۸.۱میلیون دالر برنج وارد و از گمرک
ترخیص شده است .در حالی که در مدت مشابه سال قبل میزان
برنج چندین برابر بوده است؛ به طوری که  ۲۲۷.۶هزار تن به ارزش
 ۲۴۹.۱میلیون دالر وارد کشور شده بود.براین اساس واردات برنج
در سال جاری از نظر وزنی  ۶۹درصد و ارزش نیز به همین میزان
کاهش داشته است.

آگهیتاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پارسیان مد گستر دیاموند درتاریخ  16/04/1400به شماره ثبت  580595به شناسه
ملی  14010148891ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت:طراحیوپیادهسازیوراهاندازیسیستمهایاداری،مدیریتیوپزشکیوطراحیودکوراسیونوتجهیزمطب،ساختمان
پزشکان ،درمانگاه ،کلینیک پوست و مو،آزمایشگاه ،داروخانه  ،بیمارستان و مراکز جراحی .سرمایه گذاری و مشارکت در انجام کلیه
پروژه های پزشکی ،بازرگانی  .انجام فعالیتهای بازرگانی در زمینه خرید و فروش تجهیزات بیمارستانی و آزمایشگاهی،تجهیزات
پزشکی  .خرید و فروش ،واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی  ،لوازم و تجهیزات پزشکی و داروئی و کلیه دستگاهها و لوازم
صنعتی پزشکی و آزمایشگاهی و مراکز جراحی و بیمارستانی .ارائه کلیه خدمات برگزاری همایش ،سمینار و کنفرانس و مراسم ها
و مطالعات فنی ،بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای .اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ،شرکت در کلیه نمایشگاههای
داخلی و خارجی .اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی ،اخذ انواع ضمانت نامه های بانکی ،گشایش اعتبار و ال سی
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت ـ مشارکت و سرمایه گذاری و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص
حقیقی و حقوقی .ترخیص کاال ازکلیه گمرکات داخلی ،شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی .درصورت لزوم پس
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران  ،شهرستان تهران
 ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،محله مهران  ،بلوار اباذر  ،بزرگراه آیت اله کاشانی  ،پالک  ، 73ساختمان عبداله محمدی و شرکاء ،
طبقه سوم  ،واحد 5کدپستی 1471644955سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000ریال نقدی میزان سهم
الشرکه هر یک از شرکا آقای امید خطیبی خیبری به شماره ملی  0080816347دارنده  990000ریال سهم الشرکه خانم فائزه
جعفری به شماره ملی  4220082123دارنده  10000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای امید خطیبی خیبری به شماره
ملی 0080816347و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فائزه جعفری به
شماره ملی  4220082123و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و
تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای امید
خطیبی خیبری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار ایمان جهت درج
آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد5 .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1165753
-------------------------------------------------------آگهیمزایدهاموالمنقول
آگهی مزایده یک دستگاه موتور سیکلت  cc125به شماره شهربانی 22297ایران  612مربوط به پرونده کالسه
139904030011003893
بموجب پرونده اجرایی کالسه ( 139904030011003893با شماره بایگانی  ،)9904159متعهد :آقای حسن رضامنش_
متعهد له :ام البنین وائلی ،سند ازدواج:شماره سند،6936:تاریخ سند،1394/08/27دفترخانه ازدواج شماره  8شهر قم یک

موجودی فقط  ۳۷هزار تن
از سوی دیگر میزان برنج وارداتی موجود در گمرک و بنادر به حدود
 ۳۷.۱هزار تن میرسد و صرفا یک شناور حاوی  ۱۵.۱تن برنج
وارداتی در حال تخلیه این کاال در بندر چابهار بوده و از  ۲۶فروند
کشتی منتظر در لنگرگاه هیچ کدام حاوی برنج نیست.
معاون فنی گمرک به معاون همچنین بارگیری هشت تا  ۱۰فروند
کشتی برنج از کشورهای مختلف جهت حمل به ایران را نیز موزد
اشاره قرار داده و گفته که با توجه به تصمیم اتخاذ شده و ابالغی
به گمرک ایران مبنی بر اینکه صرفا آن بخش از محمولههای برنج
وارداتی که قبل از  ۳۱تیرماه دارای اعالمیه ورود و قبض انبار بوده
مشروط به اینکه دارای ثبت سفارش باشند امکان ترخیص دارند،
در نتیجه صاحبان کاال به دلیل تاریخ رسیدن کشتیهای بارگیری
شدهبعدازتاریخممنوعیتفصلیکهعدمامکانترخیصبرنجهای
حمل شده و رسوب این کاال در گمرک را به همراه خواهد داشت ،از
ارسالمحمولههایخریداریشدهامتناعکردهاند.

ارونقی تاکید کرده که با توجه به شرایط موجود و خشکسالی سال
جاری به نظر میرسد که جهت جلوگیری از هرگونه تبعات کمبود
برنج یا افزایش قیمت آن در ماههای آتی ،تصمیم ابالغ شده نیاز
به بررسی مجدد و بازنگری فوری خواهد داشت .به گزارش ایسنا،
براساس مندرجات ذیل یادداشت های کتاب مقررات صادرات و
واردات ،هرسال جهت حمایت از محصول داخل ،از ابتدای مرداد
تا پایان آبان ماه ،ممنوعیت فصلی واردات برنج اعمال و بعد از چهار
ماه لغو میشود ،در این فاصله ترخیص آن از گمرک ممنوع است.
این در حالی است که برای امسال با توجه به شرایط خشکسالی و
محصولداخلی،ازمدتیپیشانجمنواردکنندگانبرنجدرخواست
لغو ممنوعیت واردات را مطرح کرد و حتی در ستاد تنظیم بازار نیز به
منظور تامین امنیت غذایی این موضوع مورد بررسی رار گرفت که
در مقرر شد اعمال ممنوعیت از ابتدای مرداد ماه در دستور کار قرار
گیرد ولی طبق شرایط تعیین شده ،امکان واردات نیز وجود داشته
باشد.

دستگاه موتورسیکلتcc125بشمارهشهربانی 22297ایران 615واقع در پارکینگ المهدیبا مشخصات ذیل متعلق به آقای
حسین رضا منش بازداشت گردیده و از طریق مزایده به فروش میرسد.
مشخصات فنی خودرو براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری:
موتور سیکلت  22297بشماره شهربانی  22297ایران _615مدل _1395آبی_شماره موتور _ 1257040NB0124:شماره
شانسی1NB***9541519B125:
خصوصیاتبدنه:
موتور سیکلت آماده بکار است و طلق جلو و چراغ خطر عقب شکسته است و بیمه شخص ثالث آن در تاریخ 1400/01/27
منقضیگردیدهاست.
کارشناسان رسمی دادگستری جناب آقای علی رضا هاشمی رسولی خودروی مذکور را به مبلغ 130/000/000ریال (یکصدو
سی میلیون ریال معادل سیزده میلیون تومان) ارزیابی نموده است.
مزایده خودروی مذکور از ساعت  9صبح الی  12ظهر روز سه شنبه 1400/05/12در اداره اجرای اسناد رسمی قم ،واقع در
خیابان ساحلی (لواسانی) نبش کوچه -7طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم-اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام
می شود.
مزایدهخودرومذکورازمبلغپایه 130/000/000ریال(یکصدوسیمیلیونریالمعادلسیزدهمیلیونتومان)شروعوبهباالترین
قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی به حساب سپرده ثبت به
شماره شبا  IR 980100004076013207895693با شناسه واریز  965108576100000002171323512006می
باشد و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف
مدت  5روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت
مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد ودر
این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده
خواهد بود در ضمن بدهی های خودرو اعم از مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود .در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار براساس
توافق کتبی اقدام خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد ،مزایده روز اداری بعداز تعطیل در
همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی وحق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد .الزم به ذکر است که انجام مراحل
انتقالف اجرایی و تعویض پالک بر عهده برنده مزایده می باشد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم
مهدی روز خوش
(م الف )14242
تاریخ انتشار1400/04/27:

معاون وزیر راه و شهرسازی:

مسکنملیباحداقلقیمت
ساختهخواهدشد

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تالش دولت برای
کاهش قیمت تمامشده مسکن ملی ،گفت :قیمت مسکن ملی تغییری نداشته
است.
«محمود محمودزاده» ضمن تکذیب ادعای «افزایش قیمت تمام شده مسکن
ملی به  ۷۰۰میلیون تومان» افزود :قیمت مسکن ملی از روز ثبت نام تاکنون هیچ
تغییری نکرده و بر اساس قیمت تمام شده است.
وی توضیح داد :تمام تالش دولت کاهش قیمت مسکن ملی است .بر مبنای
همین سیاست طی مصوبههایی ،قیمت اخذ پروانه ،خدمات نظام مهندسی و
مالیات را برای این پروژه کاهش دادیم تا خانههای مسکن ملی با قیمت مناسب
تر برای متقاضیان تمام شود.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ،قراردادهای مسکن ملی بر اساس فهرست
بها تنظیم میشود و براساس ضرایب تعدیل فصلی سازمان برنامه و بودجه،
قیمتها اصالح و در آخر هم با بهای تمام شده تحویل متقاضیان می شود.
وی هم چنین از تالش دولت برای توانمندسازی متقاضیان مسکن ملی خبر
داد و گفت :وام مسکن ملی در ابتدا  ۱۰۰میلیون تومان بود که فارغ از قیمت
نهایی مسکن ،این مبلغ را به  ۲۵۰میلیون تومان افزایش پیدا کرد تا متقاضیان
آورده کمتری را متعهد شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی متذکر شد که نمیشود عدد ثابتی را برای هر واحد در
طرح مسکن ملی به عنوان قیمت نهایی اعالم کرد و گفت :در نظر داشته باشید
که در طرح مسکن ملی دولت تامین کننده زمین ،تسهیالت و بسته حمایتی
خدمات است و سازنده نیست و مازاد هزینه اجرا و خدمات عالوه بر تسهیالت
توسط متقاضی و در قالب آورده نقدی تامین میشود.
محمودزادهگفت:متقاضیانمسکنملی اعتمادداشتهباشندکهمسکنملیبا
حداقلقیمتساختهخواهدشد.
وی ادامه داد :از اولین ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن حدود  ۲۰ماه گذشته و
تمام مراحل مورد نظر اعم از نیاز سنجی شهرها ،برنامه ریزی ،تامین زمین ،تهیه
طرحهایمهندسی،اخذپروانهساخت،خدماتنظاممهندسی،تعیینپیمانکار
و … در همین  ۲۰ماه انجام شد.
به گفته محمودزاده اکنون  ۵۳۴هزار واحد در مراحل مختلف ساخت و ساز قرار
دارد و طی دو مرحله افتتاح انجام شده تاکنون ۴۰هزار واحد تکمیل و به متقاضی
تحویل داده شده است.
پیشنهاد یک کارشناس حوزه کار :

واگذاریمدیریتکارخانههابهنخبگان
یک کارشناس حوزه کار معتقد است کارآفرینی که در شرایط سخت اقتصادی،
کار تولیدی می کند و چندین هزار نفر را سر کار می برد یک فرد نخبه و موفق
است .او به دولت سیزدهم پیشنهاد کرد که اداره بنگاهها و کارخانه هایی که به
ً
دلیل سوءمدیریت تعطیل و مجددا احیا شده اند را به دست افراد نخبه و کارآفرین
بسپارد.
حمید نجف در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :یکی از راهکارها برای ساماندهی
فارغ التحصیالن و دانش آموختگان جویای کار در کشور استفاده از افراد نخبه در
مدیریت های بنگاه های اقتصادی است .در حال حاضر یکسری افراد کارآفرین در
بخش خصوصی داریم که از صفر شروع کرده اند و امروز صاحب چندین کارخانه
تولیدی بزرگ در کشور هستند ،در کنار افراد کارآفرین در بخش دولتی ،یکسری
مدیران نخبه دولتی هم داریم که میتوانیم از دانش و تجربه آنها در اداره کارخانه
ها و شرکتهای بزرگ استفاده کنیم.
وی تصریح کرد :به طور حتم کسانی که با دست خالی کسب و کار خود را توسعه
داده و اکنون صاحب چند کارخانه تولیدی شده و افراد بسیاری را مشغول کار کرده
اند ،کارنامه موفقی داشته و امتحان خود را پس داده اند بنابر این دولت می تواند
در چهار سال آینده مدیریت بنگاهها و کارخانه هایی که دچار رکود و تعطیلی شده
اند به دست این افرادبسپارد تا از تجربه مدیریتیو کارآفرینی خود برای حفظ بنگاه
و اشتغال موجود در آن استفاده کنند.
این کارشناس حوزه کار تاکید کرد :قطعا این افراد از سوی دولت و وزارت صمت
شناختهشدههستندومامیتوانیمادارهکارخانههاییمثلنیشکرهفت تپهراکه
به دلیل سوء مدیریت مشکل آفرین شدند به دست چنین افرادی بسپاریم.
وی متذکر شد :الزم نیست سهام شرکتها و کارخانه ها به کسی داده شود ،سهام
متعلقبهدولتباشدمنتهادولتادارهکارخانههاوشرکتهاییکهتحتتاثیرسوء
مدیریت زمین خورده اند به نخبگان و کارآفرینان واگذار کند.
نجف خاطرنشان کرد :آقای رئیسی از کارخانه های بسیاری بازدید داشته که به
دالیل متعددی مثل بدهی بانکی دچار تعطیلی شده بودند ولی آنها را مجددا احیا
کرده وموانع قانونی این کارخانه ها را از میان برداشته است لذا توصیه و پیشنهاد
بنده به دولت بعد این است که کارخانه ها پس از احیا ،به صاحبان قبلی خود که
به دلیل سوء مدیریت آن را دچار مشکل کردند واگذار نشود و اداره آنها را افراد
کارآفرین و نخبه به دست گیرند.
به گفته این کارشناس حوزه کار ،از این طریق هم از افراد تحصیلکرده و صاحب
ایده استفاده می شود و هم فرصتهای شغلی جدیدی برای نیروهای کار و
کارگران به وجود می آید.
معاوناقتصادیرئیسجمهور:

مهلتارائهاظهارنامهمالیاتی
یک ماه تمدید شد

معاون اقتصادی رئیس جمهور از تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا یک ماه
آینده خبر داد.
محمد نهاوندیان با اشاره به شرایط قرمز کرونایی اکثر شهرها و استانها و شیوع
موج پنجم کرونا در کشور ،گفت :طبق این تصمیم که در ستاد ملی مقابله با کرونا
گرفته شده ،موعد مقرر در قانون نظام مالیاتهای مستقیم در مواد,۱۱۰,۸۰,۵۷
 ۱۱۶و  ۱۲۶تا یک ماه آینده ،تمدید شده است.
وی افزود :با توجه به شرایط کرونایی کشور ،شرکتها و مؤسسات که باید تا پایان
تیرماه اظهارنامههای مالیاتی خود را تسلیم میکردند؛ دچار کندی و اختالل
هستند و کارکنان آنها با محدودیت در تردد مواجه شدهاند .معاون اقتصادی
رئیسجمهورادامهداد:ستادمقابلهباکرونا،سال ۹۹زمانارائهاظهارنامهمالیاتی
را تا  ۲ماه تمدید کرد که با درخواست اتاق ایران و برخی از دستگاههای اجرایی
برای انجام این تمدید در سال جاری ،ستاد مقابله با کرونا تمدید یک ماهه را
تصویب کرد .وی اظهار داشت :با تمدید یک ماهه تسلیم اظهارنامه مالیاتی ،به
تناسب آن مهلتهای رسیدگی به سنوات قبل هم یک ماه تمدید میشود که
امیدواریم این اتفاق سبب گشایش برای شرکتها ایجاد کند که بتوانند در این یک
ماه ،حسابهای خود را ببندند.

ادامهروند نزولی نرخ بیکاریدر بهار۱۴۰۰

براساس آخرین دادههای مرکز آمار روند نزولی نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۰
همچون فصلهای قبل ادامه داشت و در این دوره به  ۸.۸درصد رسید که در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش یافته است.
بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار  ۱۴۰۰نشان میدهد که بیش از
 ۴۹۹هزار نفر به جمعیت فعال از نظر اقتصادی (شاغل و بیکار) افزوده شده است.
این میزان در فاصله بهار  ١٣٩٨نسبت به بهار  ١٣٩٩کاهشی معادل یک و نیم
میلیوننفریداشتهاست.
بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به
فصل مشابه در سال قبل (بهار ۰.۴ )١٣٩٩درصد افزایش یافته است.
جمعیت شاغلین ١۵ساله و بیشتر در این فصل ٢٣میلیون و ۶۷۶هزار نفر بوده
که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧١٣هزار نفر افزایش داشته است.
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نجاتینمایندهکشتیقمدرالمپیکتوکیو:

مهدیپاشازاده:

استقاللیهاقهرمانجامحذفینشدهاند!

پیشکسوت آبی پوشان گفت :استقاللیها دست به کار بزرگی زدند اما نباید این را
فراموش کنند که هنوز در جام حذفی قهرمان نشدهاند.
مهدی پاشازاده د اظهار داشت :در مجموع و به لحاظ فنی دربی خوبی را بین
سرخابیها شاهد نبودیم و روند بازی به نوعی بود که هر دو تیم شانس پیروزی
داشتند .هر دو تیم از یکدیگر و از شکست واهمه داشتند و این باعث شد تا احتیاط را
در دستور کار قرار دهند و این احتیاط بیش از حد بود.
وی اضافه کرد :تراکم بازیکن در مرکز زمین نشان از این ایدههای احتیاطآمیز
میداد؛ که البته شاید به دلیل حذفی بودن این دربی و حساسیت مازاد آن بتوان تا
حدودی این شیوه را درک کرد.
از همین رو در اکثر دقایق بازی شاهد پاسهای اشتباه زیادی بودیم و کمتر دیده
شد تعداد پاسهای صحیح یک تیم دو رقمی شود.
پیشکسوت آبی پوشان خاطرنشان ساخت :بعد از ورود بابک مرادی به ترکیب
استقالل جناح چپ این تیم تحرک بیشتری پیدا کرد و زوج مرادی-قایدی با
همکاری اسماعیلی وزنه را در کارهای تهاجمی به سود آبی پوشان سنگین کردند،
اما این سنگین شدن وزنه به اندازهای نبود که سرنوشت بازی را تغییر دهد.
پاشازاده در خصوص ضیافت پنالتیها در پایان بازی بیان داشت :زدن پنالتی
تمرکز باالیی میطلبد و نقش دروازهبانها هم بسیار مهم است .استقاللیها در
مجموعتمرکزبهترینسبتبهحریفداشتند.
در ضربه آخر پنالتی هم روی عبدی فشار باالیی بود چون میدانست اگر پنالتی
گل نشود تیمش شکست میخورد .همین فشار تمرکز را از او گرفت و البته از سید
حسین حسینی هم نگذریم دست بازیکن پنالتی زن پرسپولیس را خواند تا بهترین
واکنش خود را در این بازی نشان دهد.
کاپیتان پیشین آبی پوشان در ادامه تصریح کرد :این بازی تمام شد و رفت و قانون
نانوشتهای در فوتبال میگوید تیم پیروز حق خوشحالی کردن بیش از حد متعارف
ندارد و باید خیلی سریع به شرایط مسابقه بازگردد .متاسفانه فصل گذشته هم بعد از
حذف پرسپولیس از جام حذفی ،بچههای فینال را باختند و قهرمان نشدند تا یک
تجربه تلخ به قیمت از دست رفتن یک جام به دست آید.
کادر فنی و بازیکنان و البته کادر مدیریتی مجموعه باید این تجربه را مد نظر داشته
باشند تا بار دیگر بعد از کار بزرگ حذف پرسپولیس ،جام حذفی از دست نرود .حیف
است تیمی که تا این مرحله باال آمده و پرسپولیس را حذف کرده ،قهرمان نشود.
با درخشش در مسابقات انتخابی تیم ملی؛

دوومیدانیکاران قم در اردوی
مسابقاتجهانیکنیا

دوومیدانیکاران جوان استان قم بعد از درخشش در مسابقات انتخابی تیم ملی و
کسب رکوردهای الزم وارد اردوی آمادهسازی تیم ملی جوانان شدند.
برپایهاینگزارش،نخستینمرحلهاردویآمادهسازیتیمملیدوومیدانیجوانان
به شکل متمرکز با حضور  ۹دوومیدانیکار از سراسر کشور به مدت  10روز برگزار
میشود ،اردویی که از روز  28تیر ماه در تهران آغاز شده و تا ششم مرداد ماه ادامه
مییابد.
این اردو به منظور افزایش آمادگی دوومیدانیکاران جوان کشورمان برای حضور
موفق در مسابقات  2021دوومیدانی قهرمانی جوانان جهان برگزار میشود،
رقابتهایی که روزهای  24تا  31مرداد ماه به میزبانی کشور کنیا به انجام میرسد
و علی قاسمبابایی و امیر ّ
مقدمی دو دونده پرتالش استان قم نیز در آن حضور
دارند.
قاسمبابایی و ّ
مقدمی چهرههای شاخص دوومیدانی قم در رقابتهای دوومیدانی
ل و بختیاری
قهرمانی جوانان ایران بودند ،مسابقاتی که به میزبانی هیات چهارمحا 
به انجام رسید و نماین دههای هیات قم موفق به کسب مقام قهرمانی مواد ۱۰۰متر و
 400متر با مانع این رقابتها به عنوان انتخابی تیم ملی شدند.
علی قاسم بابایی در ماده ۱۰۰متر پیکارهای کشوری و انتخابی تیم ملی ششمین
سهمیه ایران را کسب کرد ،موفقیتی با ثبت رکورد  ۱۰ثانیه و  ۵۲صدم ثانیه نصیب
نماینده دوومیدانی قم شد ،ضمن اینکه امیر ّ
مقدمی در ماده 400متر با مانع رکورد
 ۵۲ثانیه و  ۸۹صدم ثانیه را ثبت کرد تا ورودی رقابتهای جهانی را به دست بیاورد.
شماره ۹برای گیلهمرد؛

«جهانبخش»بهفاینوردهلندپیوست

ستاره ایرانی فصل گذشته باشگاه برایتون انگلیس با قراردادی سه ساله به فاینورد
هلندپیوست.
علیرضا جهانبخش ،ستاره  ۲۸ساله تیم ملی فوتبال ایران که در سه فصل گذشته
برای تیم برایتون انگلیس بازی میکرد با تیم فاینورد هلند به توافق رسید.
مدت این قرارداد سه ساله و دائمی است .باشگاه فاینورد نیز با باشگاه برایتون
مذاکراتی را انجام داده تا جهانبخش بتواند پیش از پایان قراردادش با برایتون(سال
 )۲۰۲۳به صورت دائم به این تیم ملحق شود .علیرضا قرار است شماره ۹تیم فاینورد
را به تن کند.
ستاره گیلکی و اسبق تیم داماش گیالن پیش از این در تیمهای نایمخن و آلکمار
هلندبازیکردهبودودرفصل ۲۰۱۷-۲۰۱۸بهعنوانآقایگللیگهلند(اردیویزه)
دست پیدا کرده بود و حاال بار دیگر پس از چند سال به فوتبال هلند بازمیگردد.
فاینورد فصل قبل در لیگ هلند به رتبه پنجم رسید .آنها تا به حال  ۱۵مرتبه لیگ
هلند را فتح کردهاند که آخرین آن در سال  ۲۰۱۷بود .این تیم ریشهدار همچنین در
سال  ۱۹۷۰به قهرمانی جام باشگاههای اروپا دست پیدا کرد و دو بار نیز جام یوفا را
به دست آورد.
سرپرست تیم ملی والیبال :

ملیپوشانوالیبال
برایتاریخسازیآمادهاند

سرپرست تیم ملی والیبال در آستانه اعزام ملیپوشان به المپیک توکیو گفت:
بازیکنانمنتظرشروعبازیهابرایتاریخسازیهستند.
امیر خوشخبر سرپرست تیم ملی والیبال درباره آخرین وضعیت و شرایط
ملیپوشان گفت :روز جمعه آخرین جلسه تمرین وزنه برگزار شد ،تمرین سبکی بود
و پس از آن اجازه خروج از اردو را به بازیکنان دادیم تا کارهای خود را انجام دهند.
ویتأکیدکرد:تمامکارهاانجامشده،فرمهایبهداشتیولوکیشنهایمخصوص
بر روی گوشی بازیکنان نصب شده و فقط منتظر هستیم تا به سالمت از کشور خارج
و در دهکده مستقر شویم .مصدومیت نداریم ،تجهیزات به اندازه کافی وجود دارد و
ملیپوشانمنتظرشروعبازیهایالمپیکبرایتاریخسازیهستند.
سرپرست تیم ملی والیبال درباره نگرانی تستهای PCRنیز گفت :چندین ماه
است که این نگرانی با ما همراه است .روز گذشته تست  PCRبرای سوار شدن به
هواپیما گرفته شد؛ اگر مثبت بود شاید تا االن فدراسیون پزشکی به ما خبر میداد.
سکوت آنها را عالمت رضایت گرفتهایم .امیدوارم مشکلی پیش نیاید و به سالمت در
دهکده مستقر شویم .وی در پایان درباره برنامه تیم ملی در توکیو و بازی تدارکاتی
ً
گفت :فعال هیچ چیز قطعی نشده ،برنامه تمرینی نداریم ،باید به توکیو برسیم و
سپس لیست تمرینات را در اختیارمان قرار دهند.
حدادی:ازبسکتبالدنیاعقبهستیم

بهتریننمایشرادرالمپیکخواهیمداشت

ستاره تیم ملی بسکتبال ایران می گوید بازیکنان و کادر فنی تیم ملی تمام تالش
خود را خواهند کرد که نمایش خوبی در المپیک توکیو داشته باشند.
حامد حدادی در مراسم امضای پیراهن تیم ملی بسکتبال ایران پیش از اعزام به
المپیک توکیو ،٢٠٢٠اظهار کرد :به دلیل مصدومیت دیر به تیم اضافه شدم و حدود
دو تا سه ماه است که بچه ها تالش می کنند و من هم تمام تالش خود را خواهم کرد
تا به تیم ملی کمک کنم.
وی ادامه داد :نیازمند حمایت مردم و رسانه ها هستیم تا عملکرد بهتری از
خودش نشان دهیم و تمام تالش خود را می کنیم تا در المپیک نمایش خوبی
داشتهباشیم.
این بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران با بیان اینکه از بسکتبال دنیا عقب هستیم،
گفت :باید این عقب افتادگی را جبران کنیم و بتوانیم با امکانات و تجهیزات بهتر
فاصله خود را با بسکتبال دنیا کم کنیم.

تجربه مصاف با برخی مدعیان المپیکی را دارم

در همین راستا علیرضا نجاتی که در آستانه حضور در آخرین اردوی تیم ملی
کشتی فرنگی برای حضور در المپیک گفت :اردوی قبلی از روز  ۱۱تیرماه
در خانه کشتی شهید صدرزاده آغاز شد که تا  ۲۲تیرماه بطول انجامید.
خوشبختانه در این مدت اردوهای خوب و پرفشاری را پشتسر گذاشتیم که
باعث شد بچهها در شرایط ایدهآل جسمی و روحی قرار گیرند .خداروشکر من
هم هیچ مصدومیتی ندارم و از هر نظر آماده حضور در المپیک هستم.
این فرنگیکار جوان قمی با تاکید بر اینکه در وزنی پر مدعی در المپیک
حضور خواهد داشت که هر مبارزه ،حکم یک دیدار فینال را برای او دارد افزود:

نماینده وزن ۶۰کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی ایران در بازیهای المپیک
توکیو معتقد است در یکی از شلوغترین اوزان مسابقات از لحاظ حضور
مدعیانعنواندارحضوردارد.
علیرضا نجاتی یکی از چهرههای جوان و باانگیزه تیم ملی کشتی فرنگی
است که توانست پلههای پیشرفت را یکی پس از دیگری طی کند و در نهایت
به دوبنده تیم ملی در المپیک برسد .نجاتی که مدال برنز کشتی فرنگی جهان
را در کارنامه دارد توانست پس از کسب سهمیه المپیک به عنوان مدعی اصلی
این وزن در لیست محمد بنا قرار گیرد و در نهایت مسافر توکیو شود.
در مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی ؛

ً
مطمئنا تمامی حریفانم که در المپیک به میدان میروند ،جزو بهترینهای
هستند .به هر حال باید اعتراف کنم در وزنی شلوغ و پر مدعی هستم که البته
ً
تجربه کشتی با برخی از حریفان المپیکی را دارم .من قبال با مدعیان قرقیز،
ازبک و ژاپنی کشتی گرفتم که امیدوارم این تجربیات در المپیک به دردم
بخورد.
دارنده مدال برنز کشتی فرنگی جهان در خصوص مشکالتی که به دلیل
شیوع کرونا در روند آماده سازی کشتی گیران ایجاد شد گفت :متأسفانه این
مسالهباعثشدتااردوهایبیشتروهمچنینمسابقاتتدارکاتیورسمیبین
المللی را از دست بدهیم .اصولیتر این بود که من و حتی دیگر ملی پوشان تا
قبل از اعزام به المپیک با بسیاری از حریفان اصلی خود در تورنمنتهای بین
المللی سرشاخ میشدند که شرایط خاص کرونا باعث شد این فرصت مهیا
نشود .به هر حال هم اکنون به مرحلهای رسیدم که باید فقط و فقط به المپیک
بیاندیشم و به شکست دادن رقبایم تمرکز کنم.
نجاتی ادامه داد :مدتهاست با مربیان کادر فنی مشغول آنالیز حریفان و
ً
دیدن فیلم مبارزات آنها هستم و طبیعتا برای کشتی با هر کدام از آنها برنامه
دارم .در طول مدت حضور در اردوهای تیم ملی سعی کردم فقط به برنامههای
تمرینی ام تمرکز کنم و به همین دلیل هیچ مانعی نمیتواند باعث شود من از
هدف بزرگی که در المپیک به دنبال آن هستم دور شوم.
وی در پایان به زحمات مربی اصلی و سازنده خود در روند تمریناتش در
دوران کرونا اشاره کرد و گفت :من هم مثل خیلی از کشتی گیران به دلیل
شیوع کرونا نتوانستیم به خوبی تمرین کنیم ،اما در شرایطی که بسیاری از
کشتیگیرانبهخاطرکرونادستازتمرینکشیدهبودند،منهموارهتمریناتم
را زیر نظر مربی سازندهام روحالله میکائیلی انجام میدادم و اجازه ندادم روند
تمریناتمباتعطیلیومشکلمواجهشود.
طبق برنامه اعالم شده از سوی اتحادیه جهانی کشتی ،رقابتهای کشتی
بازیهای المپیک  ۲۰۲۱توکیو طی روزهای  ۱۰تا  ۱۵مرداد ماه برگزار
میشود که شاگردان محمد بنا به عنوان نخستین نمایندگان کشتی ایران از
روز  ۱۰مرداد ماه به میدان خواهند رفت.
علیرضا نجاتی ،محمدرضا گرایی ،محمدعلی گرایی ،محمد هادی ساروی
و امین میرزازاده ،فرنگیکاران اوزان  ۹۷ ،۷۷ ،۶۷ ،۶۰و  ۱۳۰کیلوگرم ایران
در بازیهای المپیک خواهند بود .ضمن اینکه کشتی فرنگی ایران موفق به
کسب سهمیه المپیک در وزن ۸۷کیلوگرم نشد.

در دومین سال بالتکلیفی هیات کاراته قم رقم خورد؛

دخترووشوکارقمیقهرمانایرانشد

دختر ووشوکار استان قم با شکست تمامی حریفان و با شایستگی به مقام نخست و عنوان قهرمانی رقابتهای شکوری این
رشته و انتخابی تیم ملی دست یافت.
برپایه این گزارش  ،تیم منتخب دختران نوجوان وجوان ووشو استان قم به سرپرستی کبری محرابی متشکل از دو سانداکار
در بخش مبارزه و چهار تالوکار در قسمت فرم با حریفان شرکت کننده در مسابقات کشوری این رشته و انتخابی تیم ملی برای
کسب رتبههای برتر و سهمیه تیم ملی به رقابت پرداخت .این دوره از مسابقات طبق برنامهریزی فدراسیون ووشو به میزبانی
تهران به انجام رسید و تیم منتخب ووشو استان قم بعد از مسابقات انتخابی با ترکیب سوگند محمدیدر وزن  ۴۸کیلوگرم،
ریحانه سلمانپور در وزن ۵۲کیلوگرم در بخش ساندا و در قسمت تالو با ترکیب مائده جاللی ،بهاره طلوعی ،هلیا افراز ویگانه
شفایی به مصاف حریفان رفت .این تیم که دو ماه زیر نظر فاطمه سلیمانی سرمربی ساندا و بتولالسادات رفیعیپورسرمربی
تالو تمرین کرده بود ،در نهایت با درخشش سوگند محمدی سانداکار وزن منهای  ۴۸کیلوگرم یک نشان طالی با ارزش از
این رقابتها کسب کرد تا در سال ۱۴۰۰به نخستین موفقیت بزرگ و ارزنده کشوری این رشته دست یابد .رقابتهای بخش
ساندا در اوزان منهای  ۴۸و  ۵۲کیلوگرم به انجام رسید و سوگند محمدی نماینده ووشو قم به مربیگری فاطمه سلیمانی در
دیدار فینال به مصاف فاطیما محمدی از مازندران رفت و با شکست وی عنوان نخست را کسب کرد ،ضمن اینکه مقام سوم
مشترک به حدیث محمدی از تهران و مهشید میرابراهیم از چهارمحال و بختیاری رسید .پس از مشخص شدن نتایج بخش
انفرادی هر دو بخش تالو و ساندا ،رتبهبندی تیمها اعالم شد که بر این اساس تیم هیات ووشو استان قم با تک نشان طالی
سوگند محمدی بعد از تیمهای هیات ووشو تهران ،اصفهان و البرز در جایگاه چهارم ایران به کار خود در این دوره از مسابقات
پایان داد .سوگند محمدی نشان طالی پیکارهای سال  ۱۴۰۰ووشو دختران ایران را در حالی به دست آورد که سال گذشته
ریحانه سلمانپور ووشوکار نوجوان استان قم توانسته بود با نمایش مبارزهای زیبا به مقام سوم کشور دست یافت و مجوز حضور
در اردوی تیم ملی را کسب کرد اما اردوی تیم ملی به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد.

معرفی 3ملیپوش جدید کاراته قم

فدراسیونکاراتهازسهکاراتهکاهایاستانقمبهمنظورحضوردراردویمقدماتیتیمملیاعزامیایرانبهرقابتهای
جهانی این رشته دعوت کرد.
برپایه این گزارش  ،پس از اینکه کاراته قم نتوانست سهمیه حضور در بزرگترین رویداد ورزشی سال  ۲۰۲۱جهان
یعنیبازیهایالمپیکتوکیوراکسبکند،حاالسهچهرهجدیدومستعداینرشتهکهسابقهکسبمدالازمسابقات
برونمرزی مختلف را دارند ،به اردوی تیم ملی دعوت شدهاند.
این در حالی است که نفرات دعوت شده به اردوی مقدماتی تیم ملی کاراته از امروز با تست کرونا وارد اردو می شوند،
در حالی که طبق کاراتهکاهای حاضر در این اردو بر اساس شاخصهای تعیین شده از سوی فدراسیون کاراته برگزیده
شدهاند و با حضور در مجموعه ورزشی شهید کبگانیان اردوی خود را آغاز میکنند.
این اردو با انجام تست کرونا از حاضرین آغاز میشود و پس از اعالم جواب تست ،تمرینات آنها از روز یکشنبه در دو
نوبت صبح و عصر به انجام میرسد ،در حالی که پس از انجام تمرینات در اردوی مقدماتی ،مسابقات انتخابی بین
نفرات دعوت شده هر وزن برگزار میشود و دو نفر برتر مستقیم به اردوی تیم ملی کاراته برای حضور در مسابقات
جهانیدعوتمیشوند.
ازاستانقممحمدشایگانکهسابقهکسبمدالازمیادینمختلفبینالمللیبهویژهرقابتهایقهرمانیآسیارادارد
به همراه علیاکبر بختیاری به نمایندگی از باشگاه انقالب قم به تیم ملی دعوت شدهاند ،در حالی که دیگر نماینده قم
در این اردو مرتضی نعمتی از باشگاه استقالل قم است که وی نیز سابقه کسب مدال آسیایی دارد.
دعوت از کاراتهکاهای استان قم به اردوی تیم ملی در حالی صورت گرفته که هیات کاراته قم بعد از حواشی انتخابات
زمستانسال ۱۳۹۸تاکنونبدونرئیسبهفعالیتمیپردازدوازحدوددوماهقبلنیزسرپرستاینهیاتازمسوولیت
خود استعفا کرده و این هیات ورزشی پرمدال و پرافتخار دوران بالتکلیفی را سپری میکند.

باحضوراستاندارقم:

ورزشکارانالمپیکیوپارالمپیکیقمبدرقهشدند
مراسم بدرقه ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی استان قم پیش از ظهر روزشنبه در
تاالر امام جواد (ع) استانداری برگزار شد.
استاندار قم در این مراسم با بیان اینکه میدان ورزش محیطی برای نزدیک شدن
بین ملتها و کشورها است و المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۱توکیو ژاپن میتواند بار دیگر
قدرت ایران در عرصه ورزش را به همگان اثبات کند ،گفت :امیدواریم با کسب مدال
ورزشکاران کشورمان در این میدان بزرگ قمیها نیز در این امر سهیم باشند و در
مسابقاتخوشبدرخشند.
سرمست با اشاره به اینکه حمایت از ورزشکاران به عنوان سرمایههای اجتماعی یک
مملکتوظیفهتمامیدستگاههایاجراییاست،افزود:همهدستگاههابایدحمایت
از ورزش را سرلوحه کار خود قرار دهند تا خانوادهها نیز از آسیبهای اجتماعی در
امانباشد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم هم با تشکر از استاندار و دستگاههای اجرایی در
حمایت از ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی گفت :امیدواریم این حمایتها ادامهدار
باشدو مختصبهالمپیکوپارالمپیکنباشد.
رسول منعم کسب مقام ورزشکاران قمی در المپیک و پارالمپیک را افتخاری برای
ً
کشور و استان خواند و افزود :قطعا با موفقیت ورزشکاران همه خوشحال میشویم ،و
میبایستمشکالتورزشکاراننیزحلشود.
علیرضا نجاتی در تیم ملی کشتی فرنگی در رقابتهای المپیک و حسین گلستانی
و سید محمد حسینی جد ،عضو تیم ملی والیبال نشسته و محمد محمدنژاد عضو تیم
ملیبسکتبالباویلچرنمایندگانقمدررقابتهایپارالمپیکهستند.
مسابقات المپیک ۲۰۲۱کمتر از یک هفته دیگر در شهر توکیو ژاپن آغاز خواهد شد
و با پایان این رقابتها مسابقات پارالمپیک آغاز می شود.

ساختاری که مجیدی ایجاد کرده است؛

تیم فوتبال استقالل در ادامه کلین شیتهای خود برابر
پرسپولیس هم دروازه اش را بسته نگه داشت تا ساختاری که
فرهاد مجیدی برای دفاع تیمش درست کرده به نقطه قوت
آبیهاتبدیلشود.
دیدار تیمهای استقالل و پرسپولیس در مرحله یک چهارم
نهایی جام حذفی کشور در حالی برگزار شد که در طول۱۲۰
دقیقه دروازه هیچیک از دو تیم باز نشد و این ششمین کلین
شیت استقالل در هفتمین بازی اخیر بود که این را میتوان
آماری خوب برای آبی پوشان دانست.
 ۷بازی و تنها یک گل خورده
شاگردان مجیدی در  ۶بازی آخرشان در لیگ مقابل
صنعت نفت ،پدیده ،گل گهر ،آلومینیوم ،تراکتور و سایپا به
میدان رفتند و تنها یک گل در این  ۶بازی دریافت کردند
که آن هم مقابل تراکتور بود .آبی پوشان پس از آن در جام
حذفی مقابل پرسپولیس به میدان رفتند که در این بازی هم

اتفاق«مثبت»درعملکرداستقالل

 ۱۲۰دقیقه دروازه شأن بسته ماند تا در نهایت ضربات پنالتی
تکلیف این بازی را مشخص کند.
استقاللیها طی  ۷بازی و ( ۶۶۰با احتساب  ۳۰دقیقه
وقت اضافه در جام حذفی) دقیقه تنها یک گل خوردهاند تا
متوسط یک گل به ازای ۶۶۰دقیقه را از خود به جای گذاشته
باشند که این آماری بسیار خوب برای آنهاست.
تغییرات مثبت بعد از دو شکست متوالی
پس از بازگشت استقالل از مرحله گروهی لیگ قهرمانان
آسیا که با صدرنشینی آنها در گروه (سوم) موسوم به مرگ
همراه بود ،آنها در دو بازی متوالی مقابل ذوب آهن و
پرسپولیس تن به شکست دادند که همین دو شکست این
تیم را از صدر جدول دور و شانس قهرمانیاش را تا حد زیادی
کاهش داد.
پس از آن مجیدی دست به یکسری تغییرات در سیستم و
ً
نفرات تیمش زد که این تغییرات کامال جواب داد و آنها در ۷

بازی آخرشان  ۶پیروزی به دست آوردند و تنها یک بار دروازه
شأنبازشد.اولینتغییریکهمجیدیدرترکیبتیمشایجاد
کرد ،استفاده از حسین حسینی به جای رشید مظاهری بود
کهحسینیبعدازبازگشتبهترکیبثابتتوانستاینجایگاه
را تا امروز برای خود حفظ کند.
یکیاز مهمترین تغییراتی که مجیدیدر تیمشایجاد کرد،
استفاده از  ۳مدافع مرکزی بود .در این سیستم سیاوش
یزدانی که بهترین روزهای فوتبالیاش را سپری میکند ،در
قلب خط دفاعی رهبری مدافعان را برعهده دارد و مرادمند
به همراه غالمی بالهای کناری او را تشکیل میدهند؛ و در
ً
این سیستم محمد دانشگر که معموال یکی از بازیکنان ثابت
است ،بیشتر به عنوان بازیکن جانشین مورد استفاده قرار
گرفت.
نقشمهمیکبازیکن
همچنین سوق پیدا کردن آرش رضاوند به سمت

هافبکهای دفاعی و نزدیک شدن او به ریگی ،منجر به
محکمتر شدن کمربند میانی آبی پوشان شد تا این تغییر
هم بر استحکام سیستم دفاعی این تیم کمک کند .حضور
رضاوند نزدیک به ریگی که نسبت به مهدی پور از قد بلندتری
برخوردار است و قدرت جنگندگی و توپگیری بیشتری
دارد ،باعث شد تا توپهای مستقیم کمتری به خط دفاعی
آبی پوشان برسد و این مدافعان با زمان بیشتری که در اختیار
دارند ،تمرکزشان را باال ببرند.
تراکتوروآلومینیومحریفانخاصاستقالل
آبی پوشان در  ۷دیدار اخیر خود تنها یک گل دریافت
داشتهاند که آن هم از روی یک ضربه ایستگاهی مقابل
تراکتور بود و این بازی با نتیجه  ۲بر یک به سود شاگردان
مجیدی به پایان رسید؛ و تنها در یک بازی امتیاز از دست
دادهاند که آن هم دیدار مقابل آلومینیوم در اراک بود که با
نتیجهصفر-صفربهپایانرسید.

مدیر باشگاه زوریا :نمیدانم اللهیار ماندنی است یا نه

شاختار درخواستی برای جذب صیادمنش نداشته است

مدیر باشگاه زوریا لوهانسک اوکراین خبردرخواست دو تیم کالب بروژ بلژیک و شاختار
دونتسک اوکراین برای جذب اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانی را تکذیب کرد.
«استانیسالواوگانوف»مدیرباشگاهزوریادرگفتگوییمفصلدربارهشرایطونقلوانتقاالت
اینباشگاه،بهناماللهیارصیادمنشمهاجمایرانیهماشارهکرد.صیادمنشبهصورتقرضی
ازفنرباغچهراهیزوریاشدهاستوتانقلوانتقاالتزمستانیاینفصلدرتیماوکراینیحضور
خواهد داشت .اوگانوف در پاسخ به این سئوال که آیا با عملکرد خوب صیادمنش ،قرارداد او با
زوریا تمدید خواهد شد؟ گفت :این سئواالت را باید از باشگاه فنرباغچه بپرسید .از این طریق
میتوان فهمید آنها میخواهند قرارداد قرضی اللهیار را با زوریا تمدید کنند یا میخواهند او
را پس بگیرند .نمیدانیم باشگاه استانبولی چه برنامهای برای فوتبالیست خود دارد .او با تیم

زوریا تمرین میکند زیرا قراردادش تا  ۳۱دسامبر معتبر است .مدیر باشگاه زوریا در واکنش به
خبر عالقه باشگاه شاختار دونتسک به جذب اللهیار صیادمنش و درخواست جذب او ،اظهار
کرد :هیچ نامهای از این باشگاه دریافت نکردهایم .شاید جایی پشت پرده درباره این موضوع
صحبت کرده باشند ولی برای جذب بازیکن باید نامه نگاری شود تا مذاکرات بعدی صورت
بگیرد .وقتی میگویند یک بازیکن را میخواهند ،پس این موارد قطعی نیست و فقط شایعه
است« .آیا خبر عالقه باشگاه کالب بروژ به اللهیار را خواندهاید؟ چقدر این خبر صحت دارد؟»
اوگانوف در پاسخ به این سئواالت گفت :شاید بروژ میخواهد اللهیار را از فنرباغچه خریداری
کند .من در جریان نیستم .وی همچنین درباره احتمال خرید صیادمنش در صورت تداوم
عملکردخوبفصلگذشتهاش،تصریحکرد:همهچیزدرفوتبالخیلیسریعتغییرمیکند.

ماهنوزوقت زیادی داریم.بازیکنانبایدوظایفی که در پیش است را انجامبدهند.فکر میکنم
آنها جدی خواهند بود .انتظار میرود عالوه بر لیگ و جام حذفی ،زوریا در مرحله پلی آف
لیگ اروپا هم کارش را شروع کند .امیدوارم در پاییز ،فوتبال شگفتیهای دلپذیری برای تیم
زوریا به همراه داشته باشد.

سیاسی7
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محمدرضاباهنر:

رئیسی از نیروهای توانمند همه دولت های قبل استفاده کند

محمدرضا باهنر ،نایب رئیس اسبق مجلس شورای اسالمی گفت :حتی دولت آقای
خاتمی ،دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی ،دولت آقای احمدی نژاد ،باألخره نیروهایی
کارآمد بوده اند و در دوره خودشان موفقیت هایی داشته اند .از این نیروهای توانمند
استفاده شود و البته نیروهای جدید هم بیایند و وارد چرخه کار شوند .یعنی می خواهم
این جمله کلی را بگویم که پیشنهاد من این است که از میان دولت های گذشته هیچ
دولتیبرایآقایرئیسیخطقرمزنباشد.اگرنیرویباصالحیتیپیداکردندایننگرانی
را نداشته باشند که این آقا در فالن دولت بوده است.
کمتر از یک ماه تا آغاز به کار دولت سیزدهم مانده و گمانه زنی ها و اظهار نظرها در
خصوص کابینه احتمالی دولت آینده روز به روز افزایش پیدا می کند و لیست های
مختلفی از دولت سیزدهم رسانه ای می شود که رئیس جمهور منتخب تأکید دارد همه
اینها گمانه زنی است .اما در این میان بعضی از فعاالن سیاسی بدون نام بردن از کسی،
یک سری توصیه های کلی به سید ابراهیم رئیسی دارند.
نایب رئیس اسبق مجلس شورای اسالمی ،از جمله کسانی است که به رئیس دولت
سیزهم توصیه می کند در انتخاب کابینه خود از وزرای موفق همه دولت های گذشته
از جمله دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی و آقایان سیدمحمد خاتمی ،احمدی نژاد و
روحانی استفاده کند و در این زمینه خط قرمزی نداشته باشد که مثال این فرد در فالن
دولت کار کرده است.
اما محمدرضا باهنر اشتباه استراتژیک دولت آقای روحانی را این می داند که همه
ظرفیت سیاست خارجی را در 5+1گذاشت .او تأکید دارد که دنیا 200کشور دارد و وزیر
امور خارجه دولت سیزدهم باید یک معاون اقتصادی قوی معرفی کند و به غیر از  10تا
 15کشور که روابط سیاسی با آنها برای ما اهمیت دارد ،به بقیه کشورهای جهان سفرای
اقتصادی اعزام کند و در پایان دوره از آنها در خصوص میزان افزایش تعامل اقتصادی با
این کشورها گزارش کار بگیرد.
مشروح گفت و گوی «جماران» با محمدرضا باهنر را در ادامه می خوانید:
در آستانه روی کار آمدن دولت سیزدهم مطالب مختلفی در خصوص کابینه
جدید مطرح می شود .از جمله اینکه رئیس جمهوری منتخب تأکید دارد دولت
من فراجناحی خواهد بود .ولی بعضی از آقایان سعی دارند بگویند ایشان با
حمایت یک جناح انتخاب شده و طبیعتا باید کابینه از افراد آن جناح باشد .نظر
شما در این خصوص چیست؟
اساسا روحیه من این طوری است و تحلیلی که می کنم بر مبنای مواضع من است
و مدتی قبل در رسانه ها هم اعالم کردم .سال  97که چهلمین سال پیروزی انقالب
را جشن گرفتیم خیلی عالقه مند بودم که کارنامه ای عالمانه و عادالنه از عملکرد نظام
جمهوری اسالمی تهیه و منتشر شود .بحمدالله رسانه ها خوب کار کردند و رسانه ملی،
سایت های خبری ،روزنامه ها و احزاب کارهای خوبی کردند و من خیلی از عالقه مندان
را به گزارش های مجامع جهانی در ارتباط با اقتصاد ،توسعه انسانی ،پیشرفت ،رفاه و
سایر موارد ارجاع می دهم.
تعبیر مقام معظم رهبری این است که اگر بخواهیم طومار خدمات جمهوری اسالمی
در طول این  40سال را بنویسیم ،طومار بسیار بلند باالیی است؛ از دفاع مقدس،
سازندگی ،توسعه های آموزشی ،فناوری های نوین و سایر موارد که یک جاهایی هم
واقعا به معجزه شبیه است .البته کارهای انجام نشده هم طوماری دارد .من از این نکته
می خواهم استفاده کنم که اگر ما کارنامه موفقی در بخش های مختلف داریم کار همه
دولت ها و مجالس گذشته بوده است.
بعضی ها کم لطفی می کنند .مثال شش هفت دوره ای که خود من در مجلس بودم
مثال نماینده ای دوره نهم از یک حوزه انتخابیه به مجلس می آمد و از تریبون مجلس می
گفت در هشت دوره گذشته هیچ کاری برای منطقه من انجام نشده و من آمده ام که
کارهای مهم انجام بدهم .یا متأسفانه خیلی از رؤسای جمهور این جوری بودند .البته
اوایل این جوری نبود ولی بعدا به محض اینکه رئیس جمهوری مستقر می شد اولین
وظیفه خودش را این می دانست که کارهای رئیس جمهور قبلی را محکوم کند که
قبلی ها نتوانسته اند و خطا کرده اند .حتی بعضی ها متأسفانه از واژه هایی مثل خیانت
استفاده می کنند که من اصال این تحلیل ها را قبول ندارم.
هر رئیس جمهوری نقاط مثبت و منفی دارد
باألخره هر رئیس جمهوری را که نگاه کنیم ،نقاط مثبت و منفی دارد .یعنی موفقیت
ها و ناموفقیت هایی دارد .من قبال تعبیر مزاحی داشتم و می گفتم معموال رئیس
جمهورهای ما دو دوره دارند که دوره اول دنبال خنثی کردن اقدامات قبلی هستند و
دوره دوم هم معموال کارهایی می کنند که قرار است رئیس جمهور بعدی خنثی کند.
این که باعث پیشرفت کشور نمی شود.
تازمانمرحومآقایهاشمیرفسنجانی
تقریبا رئیس جمهور کشور ما ّ
متعین بود
ّ
تازمانمرحومآقایهاشمیرفسنجانیتقریبارئیسجمهورکشورمامتعینبود.دوره
اول آقای بنی صدر بود که اآلن رفته جایی که باید برود .مرحوم رجایی که شهید شد ،دو
دوره مقام معظم رهبری و دو دوره جناب آقای هاشمی رئیس جمهور ّ
متعین بود .یعنی
از قبل معلوم می شد مردم به چه کسی رأی می دهند و استقبال می کنند .بعد از سال
 76دولت اصالحات آمد و بعد از آن دو دوره آقای احمدی نژاد و دو دوره آقای روحانی
بودند که اگر بخواهیم نقد کنیم به هرکدام از آنها نقدهای جدی وارد است و موفقیت
های خیلی خوبی هم داشته اند.
دأب آقای رئیسی این نباشد که می خواهیم کارهای دولت های گذشته را
محکومکنیم
من این جوری می پسندم که دأب آقای رئیسی این نباشد که می خواهیم کارهای
دولت های گذشته را محکوم کنیم .من حتی معتقد هستم از همه دولت های گذشته
اگر وزیر خوب ،کارآمد ،توانمند و قادر پیدا می کنند استفاده کنند و هیچ دولتی برای
آنهاخطقرمزنباشد.
استفاده از نیروهای توانمند هیچ دولتی برای آقای رئیسی خط قرمز نباشد
حتی دولت آقای روحانی؟

بله؛ حتی دولت آقای خاتمی ،دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی ،دولت آقای احمدی
نژاد ،باألخره نیروهایی کارآمد بوده اند و در دوره خودشان موفقیت هایی داشته اند.
از این نیروهای توانمند استفاده شود و البته نیروهای جدید هم بیایند و وارد چرخه
کار شوند .یعنی می خواهم این جمله کلی را بگویم که پیشنهاد من این است که از
میان دولت های گذشته هیچ دولتی برای آقای رئیسی خط قرمز نباشد .اگر نیروی با
صالحیتی پیدا کردند این نگرانی را نداشته باشند که این آقا در فالن دولت بوده است.
حداکثر 150پست سیاسی در کشور داریم و بقیه کارمند هستند
و تعویض آنها ضرورتی ندارد
این رویه خوبی نیست .دولتی بر سر کار می آید و طبیعی است که وزیر را عوض می
کند .وزیر هم می گوید معاونان را عوض می کنم و معاون هم می گوید مدیران کل را
عوض می کنم .مثال در آموزش و پرورش مدیرکل می گوید می خواهم رئیس ادارات
را عوض کنم ،رئیس اداره هم می گوید می خواهم مدیر مدرسه را عوض کنم و مدیر
مدرسه هم می گوید می خواهم ّفراش را عوض کنم؛ این که نمی شود .من فکر می کنم
در کشور ما حداکثر  100تا  150پست سیاسی داریم و بقیه سیاسی نیستند؛ کارمند
هستند و دارند کارشان را می کنند و یکی موفق تر و یکی ناموفق تر است .بنابر این،
همین اشکال ایجاد می کند و تا این تعویض ها انجام شود چهار سال تمام می شود .در
حالی که ضرورتی ندارد.
اینکه بگوییم 32استاندار زمان آقای روحانی به درد نمی خورند و هر 32استاندار باید
عوض شوند ،ضرورتی ندارد .به دولت آقای روحانی حتما ایراداتی وارد هست؛ کما اینکه
به دولت آقای خاتمی ،احمدی نژاد و مرحوم آقای هاشمی هم وارد بوده اما نقاط مثبتی
هم داشته اند .اگر بگوییم نقاط مثبت نداشته اند ،پس این همه کار را چه کسی انجام
داده است؟ هم  10مجلس گذشته و هم  12دولت گذشته کمک داده اند و مملکت
پیشرفتکردهاست.
نباید «وادادگی» باشد
حتما جناب آقای رئیسی مواضعی دارند .خط قرمز همان است که فرموده اند.
یکی باید فساد باشد و خدای ناکرده کسی فساد مالی یا اخالقی نداشته باشد .نباید
«وادادگی» باشد؛ یعنی اگر وزیری روز اول بگوید در این اوضاع و احوال نمی شود کار
کرد ،از همان روز اول شکست خورده است .کسی که می آید باید سرحال ،شاداب و
امیدوار باشد و واقعیت را هم بداند .تحریم ها حتما بر مملکت ما اثر دارند ولی حتما
خیلی کارها می شود انجام داد .باید تحریم ها را هم دور بزنیم و اصال کسی طرفدار
تحریم نیست اما اگر کسی بگوید چون تحریم ها هست نمی شود کاری کرد ،به درد
مسئولیتاآلننمیخورد.
کشورهاییتوانستهاندتوسعهپیداکنندکه
«سرداران بخش خصوصی» به میدان آمده اند
یک سری رویکردها هم باید عوض شود .مثال اشتغال و توسعه در کشور بدون استفاده
از سرداران بخش خصوصی امکان پذیر نیست .اگر دولت فکر کند خودش می تواند هم
راه بسازد ،هم دانشگاه و مدرسه اداره کند و هم کارخانه جات و بنگاه ها را اداره کند ،در
خیلی از نقاط دنیا این رویه با شکست مواجه شده است .کشورهایی توانسته اند توسعه
پیدا کنند که «سرداران بخش خصوصی» به میدان آمده اند و کار کرده اند؛ هم مالیات
داده اند ،هم تولید کرده اند ،هم اشتغال ایجاد کرده اند و هم توسعه داده اند.
باید از سرمایه های پاک و کارآفرینان دوستدار ملت حمایت شود
در مبارزه با فساد هم باید از سرمایه های پاک و کارآفرینان دوستدار ملت حمایت شود.

مثال قوه قضائیه هم که دارد اقدام می کند از یک طرف با آدم های فاسد برخورد کند و از
یک طرف از آدم های پاک هم دفاع و حمایت کند .در نهایت هم می دانم که مشکالت
مملکت در امور اشتغال ،معیشت مردم ،کارآفرینی ،تولید و چیزهای دیگر خیلی زیاد
است و ان شاء الله باید رویکردها اصالح شود و امیدواریم آقای رئیسی بتوانند با یک
کابینه جامع و مانع ،قدرتمند و ّ
مدبر کار را جلو ببرند.
ما دولتی می خواهیم که هم فکر داشته باشد و هم اهل
تالش و کار و فعالیت باشد
ما دو دوره دولت هایی داشتیم که زیاد کار می کردند ولی خیلی فکر نمی کردند و
بعضی از دولت ها هم بودند که فقط فکر می کردند و کار نمی کردند .ما دولتی می
خواهیم که هم فکر داشته باشد و هم اهل تالش و کار و فعالیت باشد.
تفسیر باهنر از دولت «دولت جوان انقالبی»
مقام معظم رهبری روی بر سر کار آمدن «دولت جوان انقالبی» تأکید داشته
اند .اما آقای رئیسی تا جایی که من به خاطر دارم روی بحث «انقالبی» و «ضد
فساد» تأکید دارند ولی نشنیده ام که راجع به «جوان» بودن کابینه حرفی به
میان بیاورند .نظر و توصیه شما در این خصوص چیست؟
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم هم فرمودند باید از نیروهای جوان استفاده و
مسیرها اصالح شود و بعضی ها می خواستند از این مسأله سوء استفاده کنند که مثال
یک رئیس جمهور خیلی جوان بیاید .خود رهبری توضیح دادند و تبیین فرمودند که
وقتی من می گویم «دولت جوان» مقصودم پیرزدایی نیست .نه اینکه هرکس تجربه دارد
و کار کرده کنار برود.
یک زمانی از من سؤال می کردند که چرا بعد از هفت دوره نمایندگی دوباره کاندیدا
نشدی؟ گفتم نوبت بقیه است .اما من یک مثال همیشه می زنم و اینجا هم تکرار می
کنم .همه دنیا قبول کرده اند که وقتی کسی می خواهد در نیروهای مسلح «امیر» شود
باید اول ستوان بعد سروان ،سرگرد و سرهنگ شود و بعد اگر کار مهمی کرد امیر شود.
این جوری نیست که بگوییم یک نفر خیلی جوان خوبی است و بنابر این همان روز اول
رئیس جمهور شود .باید میدان داد تا تجربه بیاندوزند.
در ُبعد سیاست ،اقتصاد و جاهای دیگر هم باید این اتفاق بیفتد .البته کسی با هوش
تر است و این پلکان را سریع تر طی می کند ،کسی که کندتر باشد کندتر طی می کند
و ممکن است یک عده هم نتوانند طی کنند و به پست آخر نرسند .بنابر این استفاده از
نیروهای جوان بسیار خوب است .جوانان هم انگیزه باالیی دارند و هم جوش و خروش
دارند اما به این معنا نیست که نباید از تجربه استفاده کرد .به تعبیر من مدیریت معجونی
از سه شاخص تجربه ،علم و هنر است .ممکن است یک نفر علمش خیلی باال باشد
ولی توان مدیریت دانشگاه را ندارد و نمی توانیم او را رئیس دانشگاه بگذاریم .همچنین
ممکناستکسیتجربهداشتهباشدولیعلمنداشتهباشد.یکزمانیدرکشورپزشک
تجربی مطرح بود؛ پزشک باید درس طبابت هم خوانده باشد .مدیر بودن یک فن
مدیریت هم می خواهد.
بعضی از ما آنچنان به پست چسبیده ایم که فقط
ملک الموت باید مردم را نجات بدهد
بنابر این باید میدان را برای جوان ها باز کرد .بعضی از ما آنچنان به پست چسبیده ایم
که فقط ملک الموت باید مردم را نجات بدهد؛ نگذاریم به آن نقطه برسد و خودمان کار را
تحویل بدهیم .البته تجربه ای که داریم باید در اتاق فکر استفاده شود.
در  42سال گذشته هر جایی که به جوانان اعتماد کردیم نتیجه مثبت گرفته

ایم .اوایل انقالب میانگین سنی دولت های ما بسیار پایین تر از اآلن بود .به نظر
شما چرا اآلن نمی توانیم به آن نقطه برسیم؟
جواب این را من دادم .ما در زمان جنگ تیمسار ،امیر و سرلشکر نداشتیم و تمام
شهدای بزرگوار ما از جمله همت ،باکری ،بروجردی و دیگران عموما کسانی هستند که
حداکثر دو سال در نظام اسالمی تجربه داشته و بعد فرمانده لشکر شده است .امروز
بگوییم چرا برای فرمانده سپاه ،ارتش ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از جوانان 24
ساله استفاده نمی کنیم؟ باید این پلکان را طی کنیم.
واقعیتایناستکهمنخیلیبهجواناناعتقاددارمامااصالوزارتخانه،فرماندهلشکر
و رئیس جمهوری پست هایی نیستند که بگوییم با آزمون و خطا جلو می رویم و یا می
شود یا نمی شود .اول انقالب مثال ما وزرایی داشتیم که سن آنها  30سال بود .برای
اینکه قبل از آن زمانی برای تجربه وجود نداشت .مثال باشگاه های بزرگ دنیا ممکن
است چند میلیون دالر برای یک نیم فصل به بازیکن  22ساله بدهند اما یک باشگاه
پیدا کنید که مربی 22ساله داشته باشد .این مربی تا چند سال لگد موفق زیر توپ نزند
نمی تواند مربی شود.
همیشه نباید دنبال 98درصد مشارکت باشیم
دولت آقای رئیسی از انتخاباتی بر سر کار می آید که کمترین میزان مشارکت
در تاریخ جمهوری اسالمی را داشته و اگر بخواهیم میزان واجدین شرایط رأی
دادن را لحاظ کنیم ،رئیس دولت حدود  30درصد از رأی مردم را دارد .به نظر
شما دولتی که با این میزان رأی مردم بر سر کار بیاید توان حل مشکالت فعلی
کشور را دارد؟
در کشور ما همواره میزان مشارکت با تأیید حرکت های کلی نظام همراه بوده است.
باألخره در ده دوازده سال گذشته مردم گرفتاری زیادی از جمله گرانی ها و بیکاری
کشیده اند و مسائلی مثل سال  98و گران شدن بنزین را داشته ایم .امید یک عده به
آینده را کمرنگ کرده ایم .درست است که میانگین  60تا  80درصد مشارکت در کشور
ما معمول بوده اما در خیلی از کشورهای دنیا معمول نیست .معدل میزان مشارکت در
کشورهای اروپایی و کشورهایی که سابقه زیادی در دموکراسی دارند مثل ژاپن و جاهای
دیگر بین  30تا  50درصد است .ما  98درصد مشارکت هم داشته ایم اما به این معنا
نیست که همیشه باید دنبال  98درصد مشارکت باشیم .نسل ها عوض می شوند و
حرف ها و مطالبات عوض می شود.
رئیس جمهور منتخب خودش را رئیس همه مردم بداند
مهم این است که رئیس جمهور منتخب خودش را رئیس همه مردم بداند و «جمهور»
به معنای 80میلیون نفر است .متأسفانه برخی تنگ نظری ها در برخی از دولت ها بود
که مثال نگاه کنند در کدام استان بیشتر رأی آورده اند و کدام استان کمتر رأی آورده اند،
کدام شهرستان بیشتر رأی آورده اند و کدام شهرستان رقیبشان بیشتر رأی آورده است.
این تقسیم بندی ها خیلی تنگ نظری است.
 48درصد مشارکت عدد خوبی بود ،ولی «مطلوب» نبود
در اوضاع کرونا مردم بعضا به خاطر معیشتشان هم حاضر نیستند در صف بایستند.
اینها همه دست به دست هم داد .واقع قضیه این است که باألخره این  48درصد
مشارکت عدد خوبی بود ولی مطلوب نبود .متأسفانه سرمایه های اجتماعی هم بعضا به
دلیل همین مسائل پایین آمده است .نمی توانیم گردن همدیگر هم بیندازیم .یکی می
گوید دولت اصالحات تأثیر داشته و یکی می گوید دولت روحانی اصالح طلب بوده یا
نبوده است .باألخره عمل دولت ها در زندگی شخصی مردم اثر می گذارد.
ان شاء الله دست به دست هم بدهیم که دولت موفق باشد و رئیس دولت هم همان
جوری که از بیاناتشان استفاده کرده ایم خودشان را رئیس جمهور همه کشور می دانند.
رئیس جمهور نمی تواند به فکر معیشت مردم نباشد و بگوید موقعی که مشکالت
خارجی حل شد معیشت مردم را حل می کنم
به نظر شما دولت سیزدهم باید اولویت را به مسائل بین المللی و حل مسائلی
مثل برجام و FATFبدهد یا بیشتر به مسائل داخلی کشور توجه کند؟
رئیس جمهور نباید از هیچ کاری غفلت کند .نه می تواند سیاست خارجی و نظام
تعامل بین الملل را پشت سر بیاندازد و نه می تواند به فکر معیشت مردم نباشد و بگوید
موقعی که مشکالت خارجی حل شد معیشت مردم را حل می کنم .نباید این کارها را در
طول هم دید و تمام کارها باید در عرض همدیگر انجام شود.
یکی از اشتباهات استراتژیک این بود که تمام ظرفیت خارجی را در5+1
گذاشتیم
در زمان آقای احمدی نژاد گفتم و در دوره دولت اول آقای روحانی هم گفتم؛ بعضی ها
گفتند تحریم ها چقدر در زندگی ما اثر گذاشته است؟ من آن موقع گفتم  40درصد اثر
تحریم ها و 60درصد اثر ناهماهنگی ها و ناکارآمدی های داخلی است .اگر همه مسائل
داخلی را حل کنیم 40 ،درصد تحریم ها را می ماند .اما نمی شود منتظر حل آن 40
درصد بود و این  60درصد را عمل نکرد .دولت آقای روحانی هم خدمات زیادی کردند،
اما یکی از اشتباهات استراتژیک این بود که تمام ظرفیت خارجی را در 5+1گذاشتیم.
ارتباط ما با 190کشور دنیا باید اقتصادی باشد
یکی از پیشنهادات من به آقای رئیسی این است .باألخره یکی از مسئولین سیاسی
ما سفرای ما در کشورهای خارجی هستند .اعتقاد من این است که  10تا  15کشور در
دنیاداریمکهنیازهستسفیرسیاسیباشد.ارتباطمابا 190کشوردیگربایداقتصادی
باشد .یعنی سفیری که می خواهد در کشوری مستقر شود زمان تحویل کارنامه باید
بگوید روز اولی که رفته معامالت ما با آن کشور چند میلیون یورو بوده و روز آخری که
دارد می آید چند میلیون یورو شده است .اتفاقا بیشترین نقش سفرا این است که باید
ارتباطات اقتصادی را باال ببرند.
متأسفانه من در بعضی از کشورها دیده ام آقای سفیر هیچ کاری برای خودش قائل
نیست؛ فقط سالی دو مرتبه با وزیر خارجه آن کشور مالقات کند و در آن مالقات بگویند
تو خوبی ،من خوبم و بیایید با هم خوب باشیم .وزیر خارجه ما باید یک معاون اقتصادی
قدرتمند بگذارد و به سفرایی هم که نصب می کند و می فرستد بگوید که شاخص من
برای موفقیت تو «میزان رشد ارتباطات اقتصادی» است.

تحلیلگرارشدمسائلسیاستخارجی:

احیایبرجاموبهبودروابطمنطقهای،همسوبایکدیگرند

یکتحلیلگرارشدمسائلسیاستخارجیتاکیدکرد:احیای
برجام و بهبود روابط منطقهای ،هر دو در یک بستر بوده و همسو
با یکدیگرند .احیای برجام نیازمند رفع موانع پیش پای توافق
است و این موانع چیزی نیستند جز  ،FATFبهبود مناسبات
منطقهای و گسترش روابط ایران با کشورها.
«حجتالله جودکی» در گفتوگو با ایرنا ،درباره ادعای روزنامه
العربی جدید مبنی بر انجام گفتوگوها میان ایران و مصر در
قاهره گفت :ایران و مصر نه فقط پس از انقالب اسالمی ،بلکه
سالها پیش از پیروزی انقالب اسالمی و در زمان شاه نیز روابط
تیره و خصمانهای با یکدیگر داشتند .این اختالفات و تنشها
موجب شده بود که «جمال عبدالناصر» روابط سیاسی مصر را
با ایران قطع کند.
به گفته این کارشناس ارشد مسائل جهان عرب ،روابط
سیاسی ایران و مصر پس از انقالب تحت الشعاع قرارداد کمپ
دیوید و عادیسازی روابط مصر و اسرائیل ،تیره شد .میزبانی
مصر از شاه ایران نیز مزید بر علت شد و موجب شد که تهران
روابط سیاسیاش را با قاهره قطع کند .ترور سادات و حمایت
ایران از آن نیز بر حجم اختالفات و دشمنیهای دو کشور افزود.
وی با بیان اینکه تنها زمانی که روابط تهران و قاهره بسیار
نزدیک و دوستانه بود ،مربوط به دوره «انور سادات» و حکومت
شاه برمیگردد ،اظهار داشت :مصر در زمان جمال عبدالناصر،
رویکردهای ناسیونالیستی و نزدیک به بلوک شرق داشت و ایران
از جمله متحدان آمریکا در منطقه محسوب میشد .پس از
انقالب هم ،در حالی که قاهره در حال بهبود روابط با واشنگتن
بود ،تهران و واشنگتن روابط پرتنشی را با یکدیگر در پیش
گرفتند.
اولویت ایران و مصر برقراری روابط
کاهش تنش و دیپلماسی باشد
جودکیادامهداد:دردولتهایسازندگیوبهویژهاصالحات،

از حجم دشمنیهای دو کشور کاسته شد به طوری که در دولت
اصالحات ،به دنبال دیدار «سید محمد خاتمی» و «حسنی
مبارک» در اجالس داوس ،بر میزان همکاریها و همچنین
تعداد کارکنان دفتر حفاظت از منافع ایران در مصر افزوده شد
و روابط دو کشور در مسیر بهبود قرار گرفت اما گروههای فشار
فعال در دو کشور مانع از حل اختالفات و عادی شدن روابط
شدند .وی ادامه داد :متاسفانه برخی از جریانات داخلی در
ل مانع
آن مقطع بلوای سیاسی ایجاد کردند و با فشار و جنجا 
از جوش خوردن روابط دو کشور شدند .در عین حال نباید این
مسئله را نادیده گرفت که برخی از کشورها همانند گروههای
فشار داخلی در دور کردن ایران و مصر تاثیرگذار بودند.
به گفته این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی ،با وجود
موانع و گروههای فشار ،اولویت ایران و مصر باید برقراری روابط،
کاهشتنشودیپلماسیباشدتاتخاصم.بهعبارتدیگر،تالش
برای برقراری روابط ،بهتر از قطع روابط و عدم ارتباط است.
ایران و مصر برای کاستن از فشارها به سمت
عادیسازی حرکت کردهاند
جودکیدربارهتمایلایرانومصربرایبهبودروابطخاطرنشان
کرد :دلیل اصلی ایران و مصر برای حرکت به سوی کاهش تنش
و بهبود روابط ،آن است که هم قاهره و هم تهران تحت فشار
هستند .ایران به شدت تحت فشار تحریمها است و مصر هم
مشکالت اقتصادی بسیاری دارد .قاهره در بعضی از جریانات
سیاسیمنطقه–همانندجنگیمن-مشارکتداشتهکهبهضرر
مصر تمام شده و به صبغه و تاریخ این کشور ضربه زده است.
وی با تاکید بر اینکه هم تهران و هم قاهره به این درک رسیدند
که باید روندی که در پیش گرفتهاند را اصالح کنند ،به دوستان
خودبیفزایندوازدشمنانخودبکاهند،ابرازداشت:ایراناکنون
دریافته که باید دوستان بیشتری در منطقه و جامعه بینالمللی
داشته باشد تا این گونه ،هم قدرت مانور بیشتری داشته و هم از

شدتفشارهای منطقهایاز خودبکاهند.
رایزن سابق فرهنگی ایران در مصر با بیان اینکه تهران و قاهره
نه از رغبت بلکه برای کاهش فشارها به سمت تنش زدایی
حرکت کردهاند ،عنوان کرد :اگر روابط دو کشور به اصطالح
جوش نخورد و ایران و مصر نتوانند با یکدیگر درباره کاهش تنش
و مدیریت روابط به توافق برسند ،این مسئله به ضرر هم تهران و
همقاهرهاست.آنچهاهمیتداردایناستکهکشورهایجهان
اسالم و در حال توسعه از جمله ایران و مصر ،باید به این رهیافت
برسندکهبایدبهیکدیگرتفاهمبرسندتاتخاصم.
گروههای فشار مانع از بهبود روابط
ایران و مصر میشوند
جودکی درباره مخالفت گروههای فشار با کاهش تنش ایران و
مصر یادآور شد :گروههای فشار که اقلیت غوغاساالری هستند
و صدای بلندی هم دارند ،همچنان حضور دارند .متاسفانه در
زمان دولت اصالحات که ایران و مصر به سمت عادی شدن
روابط پیش میرفتند ،این گروه مانع از عادیسازی شدند و بعد
هم به سفارتهای انگلیس و عربستان سعودی حمله کردند.
وی درباره رویکرد آمریکا نسبت به عادیسازی روابط ایران و
مصر بیان کرد :آمریکا درگیریهای زیادی با روسیه و چین دارد
و میخواهد فشار خود را متمرکز بر آنها کند و به همین دلیل،
درصدد کاهش دخالت خود در منطقه غرب آسیا است .آنها
با چین رقابت تجاری و اقتصادی دارند و با روسیه ،رقابتهای
سایبریوسیاسی.دراینشرایطآمریکااگراحساسکندتامین
منافعش در بهبود روابط ایران و مصر است ،مانع از بهبود روابط
دو کشور نمیشود.
اسرائیلنمیخواهدایران
بازیگر اثرگذاری در منطقه باشد
جودکی درباره برخورد عربستان سعودی با این مسئله هم
گفت :ریاض اکنون به این واقعیت رسیده است که نمیتواند

تهران را نادیده بگیرد .این واقعیتی است که ایران هم باید آن را در
نظر بگیرد .این نگاه ،فرصتآفرین است و به همین خاطر است
که هر دو کشور ،همانند آنچه در روابط ایران و مصر رخ داده ،طی
ماههای گذشته به سمت کاهش تنش و مدیریت روابط حرکت
کردهاند .وی با اشاره به مخالفت رژیم اسرائیل با عادیسازی
روابط ایران و مصر اظهار داشت :تالش اسرائیلیها همواره بر
این بوده که مصریها روابط نزدیک ،دوستانه و بدون تنشی با
ایران نداشته باشند .اساسا رویکرد اسرائیل قطبیسازی و روابط
سطح پایین کشورهای مختلف دنیا به ویژه کشورهای اسالمی و
منطقه با ایران است.
به گفته این کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه ،بهبود روابط
تهران و قاهره ،به معنای افزایش نفوذ منطقهای تهران و نزدیک
شدن ایران به مرزهای اسرائیل است .تلآویو نمیخواهد ایران
بازیگر اثرگذاری در منطقه و کشور مصر باشد و به همین خاطر،
آنها حداکثر فشار خود را برای عدم عادیسازی روابط ایران و

مصرمیآورند.
حل مسائل سیاست خارجی نیازمند اراده سیاسی است
جودکی درباره ارتباط بهبود روابط ایران با مصر و عربستان
سعودی و احتمال احیای برجام هم گفت :احیای برجام و
بهبود روابط منطقهای ،هر دو در یک بستر قرار دارند و همسو
با یکدیگرند .احیای برجام نیازمند رفع موانع پیش پای توافق
است و این موانع چیزی نیستند جز  ،FATFبهبود مناسبات
منطقهای ،ایجاد ثبات و آرامش در منطقه و گسترش روابط ایران
با کشورهای مختلف دنیا .وی حل مسائل سیاست خارجی را
نیازمندارادهسیاسیدانستوخاطرنشانکرد:حرکتبهسمت
عادیسازی روابط و کاهش تنش روابط تهران و قاهره ،اگرچه
گامی به خاطر کاستن از فشار و ناشی از عدم رغبت دو کشور
دانست اما بهرحال باید این اقدام را مثبت و گامی به جلو دانست
که به منصه ظهور رسیده و در راستای تامین منافع دو ملت و دو
کشوراست
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قطع برق ،قوز باال قوز صنعت خودرو شد
ِ

مدیرمنطقه دو شهرداری قم :

منتخبین انتخابات نظام پزشکی قم مشخص شدند
پس از پایان رای گیری هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی استان قم و شمارش آرا ،اعضای اصلی
و علی البدل این دوره از انتخابات مشخص شدند.دکتر پرهام رئیس کمیته اجرایی انتخابات نظام پزشکی
استان قم گفت :انتخابات از ساعت 8صبح روز جمعه 25تیرماه آغاز و پس از یک ساعت تمدید به درخواست
هییت نظارت ،تا ساعت 21شب ادامه یافت.دکتر پرهام گفت :پس از اتمام مرحله رای گیری ،کار شمارش آرا
آغاز شد که به تایید هیئت نظارت رسید و اسامی منتخبان به شرح زیر است.در گروه پزشکان:دکتر روح الله
تقوی  172رای،دکتر حمید رضا رهبری  171رای،دکتر محمدرضا فخاریان قمی  141رای ،دکتر مرتضی
خوشگفتار  137رای ،دکتر سید حسن عادلی  137رای ،دکتر محمد سعیدی  128رای ،دکتر محسن
فرقانی  122رای ،دکتر سید فخرالدین حجازی  121رای،دکتر سید یاسر فروغی  121رای  ،دکتر وحید
سعیدی  111رای،در گروه دندانپزشکان:دکتر محمد مهدیزاده  85رای و دکتر محمد مهدی سکوتی 72
رای .در گروه داروسازان:دکتر عباس فتحی  74رای و دکتر حمیدرضا حاج آقا جانی  43رای.در گروه علوم
آزمایشگاهی:دکتر مجتبی ضیایی  11رای،در گروه لیسانسه مامایی و باالتر:خانم فرانک رزاقی  34رای ،در
گروه لیسانسه های پروانه دار گروه پزشکی و باالتر:آقای محمدی اشعری فرد 69رای.

 ۳۵درصدپسماندمنطقه
قابل بازیافت است

مدیرمنطقه دو شهرداری قم گفت :روزانه بیش از 2میلیون مترمربع سطح
منطقه ،توسط 180پاکبان بهصورت شبانهروزی رفتوروب و نظافت شهری
میشود.
رضا رحیمی با بیان اینکه منطقه دو حدود هزار و ۲۸۰هکتار وسعت داشته
و حدود ۴هزار هکتار حریم دارد اظهار داشت :حدود ۵۶هزار واحد مسکونی
در منطقه احداثشده که ۱۰درصد مساحت قم را در برگرفته است.
وی با بیان اینکه در منطقه  ۲در حوزه عمرانی ،خدمات شهری و بهداشت
محیط ،شهرسازی ،فرهنگی ،ورزشی و… اقدامات خوبی در سالهای
گذشتهصورتگرفتهاست،افزود:بیشترینحجمفعالیتشهرداریدرحوزه
عمران ،تعریض معابر و ایجاد خیابانهای جدید ،طرحهای خدمات شهری
شامل مدیریت پسماند ،فضای سبز ،بهداشت و نظافت شهری ،برنامهریزی
تشریکمساعی در برگزاری مراسمات ملی و مذهبی ،مدیریت بحران
و… صورت گرفته و در حال انجام است ،همچنین در کنار این اقدامات،
موضوعات ایمنسازی محیط منطقه و انجام طراحی شهری در حال انجام
است .مدیر منطقه دو شهرداری قم هوشمندسازی در حوزه خدمات شهری
را یکی از اقدامات قابلتوجه شهرداری دانست و گفت :تمام ناوگان موتوری
نواحیوجمعآوریپسماندشهریمجهزبهسیستمهایالکترونیکیوGPS
شدهاند و نحوه و ساعات تردد و جمعآوری پسماند در شهر مکانیزه و مشخص
و کنترل میشود که این امر تأثیر زیادی در مدیریت پسماند و کاهش هزینهها
داشتهاست.
وی با تأکید بر اینکه روزانه  ۱۱۰تن زباله در سطح منطقه جمعآوری
میشود ،تصریح کرد :روزانه بیش از ۲میلیون مترمربع سطح منطقه ،توسط
 ۱۸۰پاکبان بهصورت شبانهروزی رفتوروب و نظافت شهری میشود.
رحیمی با اشاره به برنامهریزی آموزش شهروندان در زمینه تفکیک از مبدأ
عنوان کرد :آموزشهای زیادی در سالهای گذشته توسط معاونت خدمات
شهری ،سازمان مدیریت پسماند و سازمان فرهنگی در این زمینه انجامشده
که این برنامه هدفمند سبب افزایش مشارکتهای مردمی شده است.
وی با بیان اینکه برای  ۲هزار صنف پرزباله و  ۶هزار خانواده سطح منطقه
آموزشهایی انجامشده است ،اضافه کرد ۶۵ :درصد پسماند تولیدی مردم
بهصورتزبالهترو ۳۵درصدپسماندتولیدیسطحمنطقهقابلبازیافتاست
که باید به این هدف بازیافتی برسیم و مشارکت عمومی افزایش یابد.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم مطرح کرد:

نظارتمستمربرکیفیتخاک
در پروژههای توسعه فضای سبز

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم گفت :با توجه
به اینکه خاک بهعنوان بستر فضای سبز و نگهدارنده ریشه گیاهان ،یکی
از اصلیترین نقشها را در ایجاد و توسعه فضای سبز ایفا میکند ،نظارت
مستمر بر عملیات خاکریزی و توسعه فضای سبز از اولویتهای این سازمان
است.
پیام جوادیان با بیان اینکه خاک بهعنوان بستر فضای سبز و نگهدارنده
ریشه گیاهان ،یکی از اصلیترین نقشها را در ایجاد و توسعه فضای سبز ایفا
میکند اظهار کرد :گیاهان آب و مواد غذایی موردنیاز خود را به طور عمده از
طریق ریشهها جذب میکنند و ارائه بستری برای رشد و توسعه ریشه گیاهان
از مهمترین خصوصیات خاک است؛ همچنین گیاهان با توسعه سیستم
ریشهای و ریشه دوانی درون خاک باعث افزایش استحکام خود شده و در
مقابلبالیایطبیعیمقاومتبیشتریازخودنشانمیدهند.
وی با اذعان به اینکه خاکهای شهری بهعنوان بستر فضای سبز به طور
مستمر دستخوش تغییر و تحول قرار میگیرند افزود :وجود آالیندههای
ناشی از فعالیتهای انسانی نظیر خودروها ،کارگاهها و منازل و افزایش
دمایهوادرشهرهانسبتبهمناطقغیرمسکونیباعثشدهتاخصوصیات
مختلففیزیکی،شیمیاییوبیولوژیکیخاکبهشدتتحتتأثیرقرارگرفتهو
تنزل کند .مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم اضافه کرد:
همچنینعملیاتینظیرپروژههایعمرانیباعثشدهتاخاکبهمقدارخیلی
زیاد دچار به هم خوردگی شده و خصوصیات فیزیکی خاک افت شدیدی
داشته باشند؛ از طرف دیگر گرمای هوا ،خشکی ،محدودیت در منابع آبی،
استفاده از آب خاک در فضای سبز شهری که دارای کیفیت پایینی است و
چالشهای محیطی سخت در شرایط شهری باعث شده تا کیفیت فضای
سبز بهشدت تحت تأثیر قرار بگیرد و رشد و نمو گیاهان تا حد زیادی محدود
شود .وی یادآور شد :ازاینرو نظارت مستمر بر عملیات خاکریزی و توسعه
فضایسبز،نگهداشتکیفیتخاکبهشکلبهینهدرفضاهایسبزموجود
وهمچنینارائهبرنامههاوراهکارهایبهبودکیفیتخاکبرایداشتنفضای
سبزی بهتر ،امری ضروری و الزم است که توسط واحد خاکشناسی سازمان
پارکها پیگیری و اقدام میگردد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم :

متروقمتاشهریورآمادهتستگرممیشود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم گفت :فاز نخست خط یک
مترو قم تا شهریورماه آماده تست گرم میشود ،ولی در حال حاضر با مشکل
واگن روبرو هستیم .محسن بهشتی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه مترو قم
اظهار داشت :فاز نخست خط یک مترو قم تا شهریورماه آماده تست گرم
میشود ولی در حال حاضر با مشکل واگن روبرو هستیم .وی با بیان اینکه
واگنهایی که برای مترو قم سفارش شده آماده نیست و تنها راه این بود که
واگن از کالنشهرهای دیگر تهیه شود افزود :سیستم مترو قم به سیستم
ریلی تهران و مشهد نزدیک است و با توجه به اینکه خط سوم مترو مشهد
سال آینده و یا ۱۴۰۲افتتاح میشود با مسئوالن این شهر مشهد برای گرفتن
دو رام قطار وارد مذاکره شدیم .معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم
ادامه داد :ما به مسئوالن در سطح ملی اعالم کردیم اگر دو رام قطار تحویل
مترو قم شود ،یک کالنشهر دیگر به کالنشهرهای ریلی در حوزه شهری
اضافه میشود و این موضوع افتخار است .وی خاطرنشان کرد :توافقی بین
مشهد و قم انجام شد و اما در حال حاضر مشکلی در این زمینه وجود داشته
و به یک مشکل تبدیلشده است؛ البته ما نیز در حال پیگیری هستیم که
امیدواریم یک رام قطار را به قم بیاوریم.
سرپرستسازمانمدیریتپسماندشهرداریقمخبرداد:

افزایش مشارکت دانش آموزان قمی
درطرحتفکیکپسماند

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با اشاره به برگزاری
مسابقاتمختلف،ازافزایشمشارکتدانشآموزاندرطرحتفکیکپسمانداز
مبدأخبرداد.سیدعبداللهمیرابراهیمیبااشارهبهارائهآموزشهایحضوری
در مدارس اظهار کرد :ارائه مفاهیم مدیریت پسماند به دانش آموزان یکی از
برنامهها و اولویتهای آموزشی موردنظر سازمان بوده است که در بدو تشکیل
بهصورت برنامههای جمعی و در قالب طرح همیاران بازیافت اجراشده است.
وی تصریح کرد :آموزش به دانش آموزان مقاطع ابتدایی و تجهیز مدارس به
مخازن ذخیرهسازی با هدف جلب مشارکت دانش آموزان و مدیران مدارس در
طرحتفکیکپسماند،دردورههایمختلفانجامشدهاست.

طرح:سجادجعفری

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم:

 ۷۸درصد آب مورد نیاز قم از خارج استان تامین میشود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم گفت:حدود  ۷۸درصد آب مورد نیاز
مردم قم در سطح شهر و روستاها از خارج استان تامین میشود که این مساله
نشاندهندهاهمیترعایتالگویمصرفاست.
علی جان صادق پور افزود :سرشاخههای دز با ظرفیت  ۶هزار متر مکعب بر
ثانیه ،سد  ۱۵خرداد با ظرفیت  ۲هزار متر مکعب بر ثانیه ۱۵۷ ،حلقه چاه۱۹ ،
چشمه و ۲۰قنات مهمترین منابع تامین آبی قم هستند.
وی با اشاره به تاثیر  ۵۰درصدی دما در افزایش مصرف آب و کاهش منابع آبی،
گفت :از ابتدای سالجاری افزایش دمای هوا تاثیرچشمگیری بر افزایش مصرف
آب در استان قم گذاشتهاست .وی افزود:افزایش  ۱۲درصدی دمای استان در
مقایسه با سال گذشته و شیوع بیماری کرونا به همراه رشد  ۴درصدی تعداد کل
آحاد و رشد  ۲درصدی جمعیت تحت پوشش از عوامل مهم در مصرف باالی آب
در مقایسه با سال گذشته است .به گفته وی ،در افزایش مصرف آب در قم دما،
جمعیت و کرونا به ترتیب  ۳۰ ،۵۰و  ۲۰درصد دخیل بودند .صادق پور ،بااشاره به
درصد رشد منابع آبی در سه ماه نخست سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال
 ،۹۹ابراز کرد :در این مدت تامین آب قم از سرشاخههای دز ۵.۹درصد ،قنات۲۵
و چاه ها حدود  ۱۳درصد افزایش یافته اما تامین آب از منابع آبی سد  ۱۵خرداد ۶
درصد کاهش یافته است .وی افزود :تامین آب از سرشاخه های دز از ۲۸میلیون و
 ۸۹هزار متر مکعب به حدود ۳۰میلیون متر مکعب افزایش داشتهاست.
مصرف مدیریت نشود با مشکل جدی تامین آب مواجه می شویم
علی جان صادق پور یادآور شد :مصرف آب در این استان در مقایسه با سال
گذشته با وجود کاهش بارندگی و منابع تامین آب ۱۳درصد افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد :کل آب مصرفی قم در سال گذشته ۹۷میلیون متر مکعب
بود ه که پیش بینی میشود امسال این میزان به بیش از  ۱۲۰میلیون متر مکعب
برسد .مدیرعامل آبفای قم با اشاره به این که سرانه مصرف آب در استان برای هر
تن در شبانه روز  ۱۶۰لیتر است که باید کاهش یابد ،تاکید کرد :اگر با همین روند
ادامه دهیم تا  ۱۰سال آینده در قم با مشکل جدی تامین آب مواجه خواهیم شد
و این مساله لزوم اهمیت رعایت الگوی مصرف در استان را بیشازپیش برجسته
میسازد .وی ادامه داد  :پیش بینی میشود حجم مصرف آب در استان قم از مرز
 ۹۰میلیون و ۸۰۰هزار متر مکعب عبور کند و رکورد تازه ای از خود برجای بگذارد.
وی خاطرنشان کرد :سال گذشته پیک مصرف در قم در بدترین شرایط به ۴۲۰
هزار متر مکعب در ثانیه رسید و امسال برآورد میشود این رقم در سالجاری از مرز
 ۵۹۰هزار لیتر مکعب عبور کند.

وی با بیان چالشهای پیش روی استان در تامین منابع آبی با ادامه وضعیت
موجود ،تاکید کرد :کاهش دبیقناتو چشمهها،کاهشسطح منابع زیرزمینی،
کاهش کیفیت چاههای آب شرب،عدم ظرفیت تصفیه خانه کنونی و مشکالت
خط انتقال،عدم تخصیص مناسب شرب از منابع سطحی و تاثیر قطع برق در
تولید منابع آبی چالش های کنونی و آینده قم است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب قم ،راهکار تامین کمی و کیفی آب پایدار
درتابستان سالجاری را مورد توجه قرار داد و گفت :کاهش فشار در شبکه های
فشار باال،اطالع رسانی و فرهنگ سازی به منظور صرفه جویی،افزایش برداشت
از چاه های روستایی،جمع آوری انشعابات غیرمجاز،برنامه ریزی جهت کاهش
استفاده از منابع آب شرب برای تامین آب فضاهای سبز شهری و مدیریت مصرف
انشعابات بزرگ شهرها و روستا باید مورد اهتمام ویژه باشد .صادق پور برنامههای
قم برای مقابله با تنش آبی را یادآور شد و افزود :در این راستا ،کاهش دریافت بخش
های تابعه از منابع سطحی،افزایش برداشت از چاههای شهری،حفر چاه جدید،
بهسازی چاه های موجود ،پمپاژ مستقیم به رینگ غربی حلقه چاه،اصالح ۱۵
کیلومتر شبکه انتقال ،اصالح و توسعه  ۴۰کیلومتر خط انتقال الیروبی  ۱۲رشته
چشمه و قنات و تجیهز ۳۱حلقه چاه نیز در این راستا انجام گرفتهاست.
وی بیان کرد :جمعیت تحت پوشش فاضالب شهری قم  ۵۴۵هزار مشترک و
جمعیت تحت پوشش روستای  ۱۵۲روستا و  ۲هزار و  ۱۰۰مشترک می باشد.
به گفته وی ،جمعیت تحت پوشش تاسیسات آب در این استان یک میلیون و
 ۳۳۰هزار تن است که ۵۴هزار تن از آنها را جمعیت روستایی قم تشکیل میدهد.

استاندارقم:

مراقبتهاونظارتهایبهداشتیتشدیدشود
استاندار قم با اشاره بهافزایش تعداد بستریها و
فوتیهای کرونایی در این استان ،بر ضرورت تشدید
مراقبتها و نظارتهای بهداشتی تاکید کرد.
بهرام سرمست روز شنبه در پایان جلسه ستاد ملی
مبارزه با کرونا که بهصورت ویدئو کنفرانس در آن
شرکت کرده بود در گفت و گو با خبرنگاران اظهار
داشت :بر اساس گزارش ارائه شده در این جلسه
تعداد شهرهای قرمز و نارنجی افزایش یافته ،و ۱۶۹
شهر در وضعیت قرمز ۱۶۶ ،شهر نارنجی و ۱۱۳
شهر نیز در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.
وی ادامه داد :این نشان دهنده آعاز موج پنجم
کرونا در کشور می باشد و در قم نیز تعداد بستریها
و فوتیها در حال افزایش است؛ از این رو تشدید
مراقبتها و نظارتها بهداشتی ضروری است.
سرمست یادآور شد :در این جلسه مقرر شد بر
اماکن پرتردد و پرتجمع مانند تاالرهای پذیرایی،

رستورانها ،استخرهای سرپوشیده ،مجتمعهای
تجاری و مراکز خرید ،باشگاههای بدنسازی،
اماکن سرپوشیده و سینماها و مراکز تئاتر
نظارتهای بیشتری صورت بگیرد.
استاندار قم اضافه کرد :در عین حال برای اعیاد
قربان و غدیر و همچنین عزاداری محرم و صفر
همان پروتکلها و مصوبههای سال پیش تایید شد،
و بهتصویب رسید .وی افزود :در صورتی که جزئیات
این مصوبهها بهاصالحاتی نیاز داشته باشد قرارگاه
عملیاتی کرونا آن را انجام داده و در جلسههای
آینده ارائه میکند .سرمست همچنین تعویق
تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از دیگر مصوبههای
ستاد کرونا ذکر کرد و گفت :زمان تسلیم اظهارنامه
مالیاتی که تا پایان تیرماه تعیین شده بود تا پایان
مردادماه تمدید شد و بههمین نسبت نیز برای
رسیدگی ،بهموعدهای قانونی که در رابطه با مالیات

است یک ماه اضافه شد.
مدیران ادارات ملزم به اجرای
دور کاری دوسوم نیروهاهستند
معاون توسعه و منابع استانداری قم نیز دراین
جلسه با اشاره به ورود استان به وضعیت قرمز گفت:
مدیران ادارات موظف هستند دور کاری دوسوم از
نیروها و حضور یک سوم از نیروها در اداره متبوع
خود را فراهم کنند.
گروسی تصریح کرد :تخطی از این مصوبه موجب
معرفی مدیران و کارکنان متخلف به هیئتهای
تخلفات رسیدگی کارکنان دولتی میشود.
وی افزود :دستگاههای عملیاتی و خدمات
ضروری هم با پنجاه درصد از نیرو های خود خدمات
رسانی کنند .قم از روز بیست و سوم تیرماه جاری
از منطقه نارنجی وارد مناطق قرمز و پرخطر کرونایی
کشور شد.

معاونهماهنگیاموراقتصادیاستاندارقمخبرداد:

رشد  ۷۷درصدی صادرات قم در سه ماه نخست سال

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم گفت :صادرات استان از نظر
ارزشی در خرداد ۱۴۰۰از سی و هشت میلیون دالر عبور کرد که نسبت به مدت
مشابه پارسال افزایش  ۷۷درصدی را نشان میدهد .مهردادغضنفری در اولین
نشست کارگروه توسعه صادرات استان با اعالم این خبر اظهارداشت :از نظر
وزنی هم رشد  ۱۵۴درصدی صادرات ثبت شده است .غضنفری رونق تولید در
استان را سبب این رشد دانست و گفت :رشد صادرات پارسال نسبت به سال
 ۱۳۹۸از نظر ارزشی بیش از  ۸درصد بوده است .صادرات استان در سال  ۹۹از
نظر ارزشی  ۱۴۸میلیون دالر و از نظر وزنی بیش از  ۱۲۵هزار تن بوده است .وی
صنایع تبدیلی وتکمیلی را سبب توسعه صادرات دانست و گفت :فعاالن حوزه
کشاورزیمیتوانندبابرخورداریازبستههایحمایتیبرایاحداثاینصنایع
استفادهکنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تصریح کرد :هیئت خبرگان
اقتصادی و بانکی استان به عنوان نماینده بانک مرکزی در حوزه ارزی معرفی
شده که میتوانند پاسخگوی صادر کنندهها باشند .معاون مدیر کل امور
مالیاتی استان هم در این نشست از صادر کننده گان خواست با هدف بهره
مندی از معافیت مالیاتی ارزش افزوده ،ارز نیمایی را به بانک مرکزی برگردانند.
رضایی افزود :صادر کنندههای که از ارز نیمایی در سال  ۹۸استفاده کرده اند
تا پایان تیر  ۱۴۰۰و صادر کننده گان عملکرد سال  ۱۳۹۹هم تا پایان شهریور
فرصت دارند با برگرداندن ارز نیمایی به بانک مرکزی از معافیت مالیاتی استفاده
کنند .وی تصریح کرد :کسانی که در موعد مقرر ارز را برنگردانند از معافیت
مالیاتی محروم میشوند ،اما بر اساس قانون حتما باید ارز برگشت داده شود تا از
مزایایدیگرصادراتبهرهمندشوند.

مدیرکلمیراثفرهنگیاستانقم:

احصایزیرساختهایگردشگریبسترجذبسرمایهگذاریاست

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی قم از احصای زیرساختهای
گردشگری با استفاده از نظر مدیران انجمنها
و جوامع گردشگری استان خبر داد و گفت :با
احصای این زیرساختها بستر الزم برای جذب
سرمایهگذاری فراهم میشود ، .علیرضا ارجمندی
در بازدید میدانی از مجتمعهای گردشگری

نراهی محور قم – اراک،افزود :با احصای
بی 
زیرساختها ،زمینه برای سرمایهگذاری در بخش
گردشگری بیش از گذشته فراهم میشود .وی
بیان کرد :پروژههای گردشگری از لحاظ حجم
سرمایهگذاری پروژه های پرهزینه و سنگینی
محسوب می شوند و به همین دلیل ،دولت به
پروژههایی که تعهد دارد ،تسهیالت الزم را برای راه

اندازی اختصاص می دهد .وی با بیان اینکه چرخ
گردشگری ،به تنهایی حرکت نمیکند ،ادامه داد:
رونق گردشگری به همراهی سایر دستگاههای
اجرایی نیازمند است ،نهادهایی مانند شهرداری،
مسکن و شهرسازی ،جهاد کشاورزی ،بانکها
و غیره اگر به کمک این صنعت بیایند چرخ این
صنعت بیش از همیشه به حرکت درمی آید.

آخرین آمار مبتالیان به کرونا در استان قم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ،با اشاره به آخرین آمار مبتالیان به کرونا در این استان گفت :از  ۴۷۰بیمار
کرونایی بستری در مراکز درمانی قم ۱۰۱ ،بیمار حال عمومی آنها بد است .به گزارش روبط عمومی دانشگاه
علوم پزشکی قم ،محمدرضا قدیر روز شنبه در گفت و گویی ،روند شیوع کرونا در این استان را افزایشی دانست
و افزود :در  ۲۴ساعت منتهی به روز شنبه  ۲۶تیرماه ۱۰۲ ،بیمار با عالئم کرونایی در مراکز درمانی قم پذیرش
و  ۸۴بیمار جدید بستری شدند.وی ادامه داد :در این مدت  ۴۹بیمار مبتال به ویروس کرونا با بهبود وضعیت
جسمانی خود ،از مراکز درمانی قم ترخیص شدند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ،با بیان اینکه متاسفانه
در شبانه روز گذشته چهار بیمار کرونایی دیگر در این استان جان خود را از دست دادند ،افزود :روند افزایش
بیماران کرونایی بستری در مراکز درمانی در حال نزدیک شدن به  ۵۰۰تن است ضمن اینکه هم اکنون ۴۷۰
بیمار در این مراکز بستری هستند.وی اظهار داشت :از ۶۹۹تست کرونایی که در ۲۴ساعت گذشته در استان
 ۳۳۳تست مثبت بوده است.قدیر با اشاره به آخرین وضعیت واکسیناسیون در این استان گفت :از ابتدای
طرح وکسیناسیون در این استان تا کنون ۸۰ ،هزار و ُ ۱۴۸دز واکسن به گروه های هدف تعیین شده توسط
وزرات بهداشت تزریق شده است که این روند در روزهای اخیر با ورود واکسن های ایرانی سرعت گرفته است.
«بابک زنجانی» درچه صورت مشمول عفو میشود
وکیل بابک زنجانی در واکنش به اظهارات دیروز رئیس دیوان عالی کشور گفت :قطعا موکلم در صورت
پرداخت وجوه مشمول عفو و بخشودگی خواهد شد.رسول کوهپایه زاده  ،درباره اظهارات روزجمعه رئیس
دیوان عالی کشور در برنامه دستخط رسانه ملی که به قطعیت حکم اعدام آقای بابک زنجانی اشاره کرده بود،
افزود :براساس دادنامه قطعی صادره از دیوان عالی کشور چنانچه موکل ،وجوه مربوطه را مسترد و مطالبات
شرکت نفت را پرداخت کند از مقررات ذیل ماده ۱۱۴قانون مجازات اسالمی که به عفو و بخشودگی اشعار دارد،
بهرهمند خواهد شد.وی گفت :همان رای قطعی و مرجعی که مجازات اعدام را برای موکل تعیین کرده است،
بالفاصله پس از این تعیین مجازات ،به صراحت در رای خودش به عفو و بخشودگی که از تاسیسات مهم قانون
مجازات اسالمی مصرح در ماده ۱۱۴قانون مجازات است ،اشاره میکند.
سرمربی پرسپولیس جریمه و محروم شد
کمیته انضباطی در خصوص بدرفتاری یحیی گل محمدی،سرمربی تیم پرسپولیس در مقابل داور مسابقه
در دیدار هفته بیست و پنجم لیگ برتر برابر تیم گلگهر سیرجان که مطابق مستندات تصویری ایشان با هل
دادن داور چهارم مراتب اعتراض خود را بیان داشته است ،اعالم کرد پس از بررسی سایر مستندات و با توجه
به سابقه مشارالیه ،عمل یحیی گل محمدی در مقابل مقام رسمی مسابقه را تخلف تشخیص داده و به استناد
مواد  ۱۳و  ۵۵مقررات انضباطی و با رعایت مواد  ۹۳و  ۹۴همین مقررات ،ایشان را به یک جلسه محرومیت
قطعی و یک جلسه محرومیت تعلیقی از مسابقات لیگ برتر به مدت شش ماه به همراه ۴۰۰میلیون ریال
جریمه نقدی محکوم کرد.این رای ظرف مدت  ۷روز از تاریخ این ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته
استینافاست.
 درگذشت رئیس اتاق اصناف قم
حسن احمدلو رئیس اتاق اصناف قم روزجمعه در سن ۶۳سالگی به دلیل ابتال به کرونا درگذشت ودر بهشت
معصومه (س) به خاک سپرده شد.استاندارقم  ،معاون اموراقتصادی استاندارقم و رییس سازمان صنعت
،معدن و تجارت استان قم با صدور پیام های جداگانه درگذشت وی را تسلیت گفتند.

دادستان عمومی و انقالب قم خبرداد:

دستگیریباندکالهبرداریدرپوشش
ابالغیهجعلیالکترونیکقضاییثنا

دادستان عمومی و انقالب قم از دستگیری  4تن از اعضاء یک باند که با ترفند طراحی سامانه ثنا و
ارسال پیامک جعلی ابالغیه قضایی ،اقدام به کالهبرداری و فیشینگ حساب بانکی میکردند ،خبر
داد .حجت االسالم والمسلمین غریب با تأکید بر اینکه این باند با رصد اطالعاتی حفاظت و اطالعات
قوه قضاییه استان قم و با عملیات فنی نیروهای قضایی و پلیس فتای استان کشف و منهدم شد ،اظهار
داشت :این مجرمان سایبری با ارسال پیامک جعلی ابالغیه ثنا و فریب قربانیان به روش نصب نرم
افزارهای مخرب بر روی موبایل کاربران ،اطالعات گوشی و اطالعات کارت بانکی آنان را هک و از آنها
سوء استفاده میکردند .دادستان قم گفت :نرم افزار جعلی این افراد به گونهای طراحی شده است که
به واسطه نصب این نرم افزار بر روی گوشی مخاطبان ،به تمامی پیامکهای کاربران دسترسی داشتند
و از طریق دریافت پیامکهای بانکی و رمز کارتهای بانکی ،اقدام به فیشینگ کارت و تخلیه حساب
میکردند .این مقام قضایی با اشاره به اینکه متهمان این پرونده ساکن قم و اهواز و دوتن از آنها 16و20
ساله بودند ،در خصوص نحوه پولشویی این مبالغ بیان داشت :متهمان مبالغ حاصل را صرف خرید ارز
دیجیتال،خوشگذرانیوخریدهایاینترنتیمیکردند.دادستانقمدرموردشیوهانتخابمخاطبان
برای ارسال پیامک جعلی توسط این باند تشریح کرد :این افراد به شماره موبایلهایی که در سایت دیوار
اقدام به فروش هرگونه جنس مینمودند ،پیامک جعلی ارسال میکردند .حجت االسالم و المسلمین
غریب با هشدار به شهروندان در مورد کالهبرداری های مشابه در پوشش ابالغیه سامانه ثنا تأکید کرد:
ً
شهروندان در رابطه با سامانه ثنا نکات ذیل را حتما مدنظر داشته باشند:
-1پیامکاصلیسامانهثنا،فاقدلینکاست.
 .۲به هیچ وجه برای مشاهده ابالغ قضایی ،نیاز به واریز وجه نیست.
 .3ابالغ الکترونیک برای کسانی ارسال میشود که پیش از آن در سامانه ثنا ثبت نام کردهاند.
 .۳این پیامک ،هرگز با شماره سیم کارت شخصی ارسال نمیشود.
 .۴سایت اصلی ابالغ الکترونیک قضایی به آدرس  https://eblagh.adliran.irاست و با مراجعه به
آن ابالغ قضائی را میتوانند بررسی کنند.
مدیرکلتعزیراتحکومتیاستانقم:

قاچاقچیانلوازمآرایشیوبهداشتیمجازاتشدند

مدیرکلتعزیراتحکومتیقمازمحکومیتقاچاقچیانانواعلوازمآرایشیوبهداشتیدرقمبهجریمه
نقدی خبر داد.
مهدی ریاضی گفت :ماموران بازرسی حین کنترل خودروهای عبوری در محور جاده قدیم قم -
تهران به  ۲دستگاه خودروی سواری سمند و دنا مظنون شدند .او ادامه داد:پس از توقیف و بازرسی
ً
از این خودروها مقادیر قابل توجهی انواع لوازم آرایشی و بهداشتی به ظن قاچاق جمعا به ارزش
 ۱,۵۴۶,۲۹۶,۰۴۳ریال کشف و سپس مراتب جهت سیر مراحل رسیدگی به اداره کل تعزیرات
حکومتی استان قم ارسال گردید .مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود :با تشکیل پرونده ،شعبه
ویژهرسیدگیبهتخلفاتقاچاقکاالوارزتعزیراتحکومتیقم،ضمناحضارمتهمان،استماعاظهارات
و اخذ آخرین دفاعیات ،به دلیل عجز متهمان از ارائه مدارک  ،اتهام قاچاق محرز شد و متهمان را عالوه
ً
بر ضبط محموله مکشوفه قاچاق به نفع دولت ،با احتساب جزای نقدی بدل از ضبط خودروها ،جمعا
به پرداخت مبلغ  ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود .ریاضی ادامه داد:
بر اساس قانون تمام محموله مکشوفه تحویل اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گردید.
مدیر دفتر مدیریت مصرف برق قم خبرداد:

اخطار قطع برق به  ۲۸اداره ،نهاد و سازمان پرمصرف

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق قم از اخطار به  ۲۸اداره ،نهاد اداری و اجرایی پرمصرف برق این
استان خبر داد و خواستار کاهش مصرف بهویژه در ساعات غیر اداری شد.
داود سلیمانیان افزود :اخطارهای جداگانه در قالب نامه و پیامک به دستگاههای اداری و نهادهای
پرمصرف برق ارسال شده است .وی اضافه کرد :اگر سازمانی به این هشدارها توجه نکند بر اساس
دستورالعملهای ابالغی شرکت توانیر اقدام قانونی خواهیم کرد .وی بیان کرد :از ۳۳۰واحد خانگی،
تجاری و مساجد سطح استان که در امر مدیریت مصرف برق نسبت به دورههای مشابه سال قبل
همکاری داشتهاند ،با مراجعه به درب واحدهای مذکور و اهدای بستههای فرهنگی و اقالم مدیریت
مصرفیقدردانیشد.

