محمدرضاحکیمیپور:

نگاه سیاسی و جناحی را از چارچوب
نظام مدیریتی حذف کنیم

روزنامه

دوشنبه 28تیر8 1400ذیالحجه 19 ١٤٤٢جوالی 2021شماره 5313سالبیستوچهارم  2000تومان

رئیسجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم:
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یک فعال سیاسی اصالحطلب با توجه
به تاکید رئیسجمهوری منتخب درباره
فراجناحی بودن دولت سیزدهم گفت:
کشور زمانی میتواند به توسعه برسد که
نگاه سیاسی و جناحی را از چارچوب
نظام مدیریتی حذف کنیم .محمدرضا
حکیمیپور درباره ضرورتهای سیاست
داخلی دولت سیزدهم گفت :با نگاهی
سطحیبهشرایطوهمچنینبررسیدالیل
وضعیتکشورمیتوانبهایننتیجهرسید

داریوش قنبری :

یک جناح سیاسی به تنهایی نمیتواند
کشور را اداره کند

فعال اصالحطلب با بیان اینکه
یک جناح سیاسی نمیتواند به
تنهایی کشور را اداره کند ،گفت:
سید ابراهیم رییسی نمیخواهد
جناحی عمل کند و تا اینجای
کار ثابت کرده به شعارهای خود
پایبند است و میخواهد به سمت
تشکیلکابینهفراجناحیبرود.
داریوش قنبری  ،رفع تحریمها
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قوهقضائیهبامسالهربا
قاطعانهبرخوردکند

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت :برخی از
گناهان مانند ربا در کشور عادی شده و برخورد قاطع با این
عمل خواسته بسیاری از مراجع تقلید است .آیت الله سید
هاشم حسینی بوشهری در دیدار رئیس قوه قضائیه با اعضای

رئیس سازمان اوقاف:

هیئات مذهبی در آینده کانونهای
سیاسیکشورمیشوند

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه
با بیان اینکه بقاع متبرکه کشــور
بایــد رئیسجمهــوری منتخــب
را کمــک کننــد ،تصریــح کــرد:
محرم پیشرو ،محرمی اســت که
میتواند برای جمهوری اســامی
و دولــت جدیــد ،یــک ســرفصل
جدیدی باشد؛ هیئات مذهبی در
آینده کانونهای سیاســی کشــور
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معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم خبرداد:

تحقق  ۶۰درصدی اهداف چشم
انداز  ۲۰ساله شهرداری قم
تیم مدیریت شهرداری برنامهمحور است

این نهاد حوزوی اظهار داشت :حجت االسالم و المسلمین
محسنیاژهایشناختخوبیازدستگاهقضادارندوایننقطه
قوتی برای ایشان محسوب می شود ،و ما انتساب ایشان را به
این سمت تبریک عرض می کنیم .وی با اشاره بهویژگیهای

برنامه قم  1404چابک تر شده است
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معاونخدماتزائرینمسجدمقدسجمکرانخبرداد:
اجرایطرحقربانیبرایسالمتیامامزمان(عج) دردههامامتووالیت
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شهروندان ازخریدوفروش زمین دراین محدوده ها خودداری کنند؛

کاربریاراضیمحدودهبلوارآیتاللهبروجردی
تابلوارپیامبراعظم(ص)فضایسبزاست

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با بیان اینکه آیتالله بروجردی تا بلوار پيامبر اعظم(ص) هستیم گفت:
ً
متأسفانه شاهد تقسيم غیرمجاز و فروش برخی زمينهای اين اراضی طبق الزامات قانونی ،عمدتا بايد تبديل به فضای
ً
محدوده حدفاصل انتهای بلوار جمهوری اسالمی و بلوار سبز شود .غالمرضا جانقربان  ،اظهار داشت :اخیرا شاهد
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جانشین ستاد امر به معروف استان قم تاکید کرد؛

نگرانی بزرگان و علما از وضعیت حجاب در قم
8

1
معاون خدمات شهری شهرداری قم خبرداد:

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم خبرداد:

آبرسانی سیار به  ۲۲روستای استان قم

تشکیل کارگروه زیباسازی ورودیهای شهر قم

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب قم با اشاره به کاهش نزوالت جوی و افزایش دما،
از خشک شدن چاهها و چشمههای تامین کننده آب شرب و بهداشتی برخی از
روستاهای استان خبر داد و گفت :در حال حاضر ۲۲روستای قم بهوسیله تانکر سیار
آبرسانی انجام میشود و در آینده نیز این تعداد افزایش خواهد یافت .علی جان
صادق پور در چهارمین جلسه مقابله با تنش آبی سال  ،۱۴۰۰بابیان اینکه تاکنون
قطعی برنامهریزیشده آب نداشتیم ،افزود :در هفته گذشته با افزایش ۵درجهای دما
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،در مناطق باالدست برخی از روستاها در ساعاتی

معاونخدماتشهریشهرداریقمازتشکیلکارگروهیبامشارکتشهرداریقم،
اداره کل راه و شهرسازی استان و اداره راهداری و حملونقل جادهای استان برای
زیباسازی ورودی شهر خبر داد .سید امیر سامع در جلسه شورای سازمان زیباسازی
شهرداری قم ،با اشاره به برنامهریزی برای اتمام طرحهای زیباسازی در سطح شهر
اظهار داشت :پروژههای ناتمام در بینظمی و چهره شهر تأثیر زیادی داشته که باید
هر چه سریعتر رفع شود .وی با اشاره به پیام قدردانی هیئتامنای مساجد و مدیران
مدارس از شهرداری قم در راستای زیباسازی و نورپردازیهای صورت گرفته ابراز
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آگهیمزایدهعمومی(نوبتاول)

سازمان مديريت پسماند شهرداری قم

برایشکستکرونا
چه باید کرد؟

کرونای دلتا را در خیابان دیدم ،داشت میرقصید .زده بود
زیر آواز که کجا برم بهتر از اینجا؟! سری چرخاندم و دیدم،
لعنتی زبان نفهم حق دارد .خیلیهامان که واکسن نزدیم .یعنی ما مردم میخواهیم بزنیم
اما ...ماسک زدن را هم که شل گرفتهایم و به هر بهانهای از گرما بگیر تا کشیدن سیگار و پاک
شدن آرایش ،از زدن ماسک فرار میکنیم.
واقعا با این شرایط چرا نزند و نرقصد .کرونا شده است مثل دزدی که خیابانی پیدا کرده که
اهالی آن نه در خانههایشان را قفل میکنند و نه سوییچ را از روی ماشین بر میدارند و خیلی
هم اهل سفر رفتن هستند .پلیس هم چند ماه یک بار از آنجا رد میشود .واقعا او کجا برود
بهترازکوچهبیخیالها؟
دبیر علمی کشوری کرونا میگوید «:قبال یک ترسی از کرونا وجود داشت و شاید اکنون این
ترس ریخته است،حتی میبینیم که عروسیهای  ۲۰۰نفره و  ۱۵۰نفره دارد در این شرایط
برگزار میشود.مردم دیگر پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند .در حالی که در پیک دوم
و سوم همکاری مردم بیشتر بود».
میگویند وارد پیک پنجم شدهایم ،دلتا آمده اما انگار نه انگار .همه هستند ،ستاد ملی هم
دست روی دست گداشته است تا رئیس جدید از راه برسد .نه خبر از محدودیت هست و نه از
تعطیلی! زندگی عادی در جریان است و دلتا رقصکنان در حال قدرت نمایی.
تا حرف هم میزنیم متهم به کذا و کذا میشویم .ما شرایط را میبینیم .هر روز با مترو و
وسایل نقلیه عمومی در حال رفت و آمد هستیم و به خیال شدن مردم مثل گرمای تابستان به
صورتمان میخورد .راستی راستی مردم فکر کردهاند که کرونا یک شوخی و دوربین مخفی
بوده است.
این تفکر وقتی حاصل شد که ستاد ملی کرونا ،تصمیم آسان گیری کرد و اجازه داد ،روال
زندگی مردم عادی شود؛ انگار نه انگار که کرونایی هست.
سری به بیمارستانها بزنید تا ببیند که وضعیت از درام به زکام رسیده است .اصال مسئوالن
کشور ،بهترین کنترل کننده کرونا در جهان و کهکشان راه شیری اما این رسم مبارزه با یک
دشمنبیرحمنیست.
واقعا اگر میخواستیم در جنگ  8ساله از کشور اینگونه دفاع کنیم« ،عراقیها کنار زاینده
رود ،لب کارون میخواندند».
همه خستهایم اما هم مسئوالن و هم مردم باید به وظیفه خود عمل کنند .آنها باید واکسن را
برسانند و ما هم باید پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنیم.
باید برای شکست کرونا دست از دو قطبی سازی برداریم .هیات و سفر را روبروی هم قرار
ندهیم .هرکاری که باعث رشد کرونا در کشور میشود باید متوقف شود ،بدون هیچ بهانهای.
کرونا در این مدت نشان داد که با هیچ کس شوخی ندارد .البته آنها که پول دارند مثل همیشه
زندگی بیشتر به کامشان است و میتوانند سفر خارجی بروند و واکسن بزنند و یا اگر بیمار
شدند در بیمارستانهای خصوصی بخوابند و آنهایی هم که ندارند مثل همیشه میدوند تا
یه یک حداقل برسند.
میترسم روزی برسد که نعره مستانه کرونا را در خیابانها ببینیم .روزی که شاید دیگر کاری
ازدستمانبرنیاید.
مصطفیداننده*

وزارت بهداشت اعالم کرد:

 ۱۹۵نفر دیگر بر اثر کرونا جان باختند
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت اعالم کرد ۱۹۵ :نفر دیگر از هموطنان
طی ۲۴ساعت گذشته بر اثر کرونا جان باختند.
به گزارش روز یکشنبه وبدا ،از روز گذشته -شنبه -تا امروز  ۲۷تیرماه  ۱۴۰۰و بر اساس
معیارهایقطعیتشخیصی ۲۲،هزارو ۱۸۴بیمارجدیدمبتالبهکووید ۱۹درکشورشناسایی
شد که دو هزار و  ۱۲نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به سه میلیون و  ۵۲۳هزار و  ۲۶۳نفر رسید .همچنین
مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۷هزار و ۱۶۱نفر رسید.
بر اساس این گزارش ،خوشبختانه تا کنون سه میلیون  ۱۳۵هزار و  ۶۰نفر از بیماران ،بهبود
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند .چهار هزار و  ۳۰۶نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .تاکنون ۲۵میلیون و۴۴
هزار و  ۹۸۴آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
تاکنون  ۶میلیون و  ۱۷۹هزار و  ۲۴۴نفر ُدز اول واکسن کرونا و دو میلیون و  ۲۶۸هزار و ۸۲۶
نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به  ۸میلیون و ۴۴۸
هزار و ُ ۷۰دز رسید .در حال حاضر  ۱۶۹شهر کشور در وضعیت قرمز ۱۶۶ ،شهر در وضعیت
نارنجی ۱۱۳ ،شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

در نظر دارد بهره برداری از (سایتهای تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی شادقلی و کوه سفید) و همچنین
(سایتهای تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی جمکران و پردیسان)را به صورت مجزا به مدت یکسال از طریق
برگزاری مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید .لذا كلیه اشخاص حقیقی وحقوقی متقاضی ،می توانند جهت اطالع
از شرایط و دریافت اسناد مزایده به نشانی میدان 72تن ،ابتدای جاده کوه سفید،سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم
مراجعهیاباشماره025-36551810تماسحاصلفرمایند.
شرایطعمومی:
 -1مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت-1ضمانت نامه بانکی -2مطالبات بلوکه شده تائید شده-3واریز وجه نقد
به حساب بانک قرض الحسنه مهر ایران به شماره شبا( )IR 770600520301101520177001می باشد.
 -2هرگاه برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده ایشان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -3سازمان در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.
 -4هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده است.
 -5سایر شرایط وجزئیات مربوط به مزایده در برگ شرایط عمومی ونمونه قرارداد درج گردیده که می بایست توسط پیشنهاد
دهندگان با قید جمله (قبول است) مهر و امضاء و ضمیمه پیشنهاد گردد.
 -6مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات از تاریخ1400/5/4لغایت1400/5/17می باشد
 -7محل تسلیم پیشنهادات:قم بلوار امام موسی صدر ،شهرداری مرکز،طبقه چهارم ،واحد حراست حوزه معاونت خدمات
شهری.
-8جهتپاسخگوییبهسواالتباکارشناسامورقراردادهاباشمارهتلفن025-36551810-118تماسحاصلفرمایید.
 -9پیشنهادات رسیده به سازمان در مورخ1400/5/18ساعت9صبح در دفتر مدیر عامل سازمان بازگشایی می گردد.
- 10حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در محل سازمان بالمانع می باشد.
روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

شناسهئ آگهی1165570 :

آگهی مزایده (نوبت دوم)

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در نظر دارد خودروهای مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به شرح ذیل
واگذارنماید.
متقاضیانمحترممیتوانندجهتبازدیدواخذاسنادمزایدهازتاریخدرجآگهینوبتاولبهمدت 7روزبهآدرس:سه
راهیسلفچگان_کیلومتر 3جادهاصفهان-منطقهویژهاقتصادیسلفچگانبهدبیرخانهمراجعهنمایند.

امور اداری

معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم خبرداد:

تحقق ۶۰درصدی اهداف چشم انداز
 ۲۰ساله شهرداری قم

معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم گفت :حدود  ۶۰درصد اهداف چشم
انداز بیست ساله شهر قم در برنامه راهبردی پنج ساله شهرداری محقق شده است.
محسن رنجبرعصر روزیکشنبه در حاشیه نشست خبری تشریح عملکرد شش ساله
شهرداری قم با بیان اینکه شهرداری در تدوین و اجرای برنامههای راهبردی ،تحقق اهداف و
استراتژیهای کوتاه مدت و بلند مدت را دنبال میکند افزود :در حوزه تحقق برنامه پنج ساله
نخست بویژه در حوزه بودجه موفقیتهای خوبی بدست آمده است.
وی ادامه داد :در راستای اهداف و برنامهها سیستمهای کنترل پروژه ،ارزیابی عملکرد
و سیستمهای بازخورد استراتژیک روند اجرای برنامهها به صورت مستمر رصد و پایش
میشود .معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با اشاره به تدوین دومین برنامه
راهبردی پنج ساله شهرداری براساس سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و با هدف تحقق
چشم انداز  ۱۴۱۴شهر قم گفت :با تصویب و ابالغ این برنامه در شورای اسالمی شهر روند
توسعهوگسترشخدماتباآسیبشناسیبرنامههایگذشتهشتاببیشتریمیگیرد.
رنجبر افزود :در سال جاری اتمام طرحهای نیمه شهری و آغاز طرح خدمات شهری به
عنوان نقطه شروع گسترش خدمات در ابعاد مختلف در دستور کار قرار دارد .وی در ادامه
سخنان خود با تاکید بر اینکه تیم مدیریت شهرداری برنامهمحور بوده و شخص محور نیست
تصریحکرد:سیستمهایمتفاوتیدرشهرداریفعالشدهکهاقداماتبخشهایمختلفرا
براساس بودجه و برنامه مصوب را رصد کرده و براساس آن هم جبران خدمت انجام میشود.
مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری قم :

شهرداری قم بهرهورترین شهرداری کشور است

مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری قم از تدوین شناسنامه شغلی مشاغل زیرمجموعه
شهرداری در قالب  250مورد خبر داد.
سیدعلی بیگدلی عصر دیروز در نشست خبری تشریح عملکرد  6ساله شهرداری قم ،با
بیان اینکه منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه انسانی سازمان باید همواره مورد توجه
مدیران قرار گیرد تا به دستاوردهای مطلوب برسیم اظهار کرد :این مهم برای شهرداریها
که در پیشانی خدمت در کشور فعال هستند به عنوان اولویت اصلی حوزههای عملکردی
مورد توجه قرار نگرفته است و شاهد این امر هم این است که آخرین آییننامه استخدامی
شهرداریها مصوب سال  81است که در همان زمان هم ناکارآمد بوده است.
وی با تاکید بر اینکه سال گذشته همین آییننامه منابع انسانی ناقص نیز باطل شد گفت:
هم اینک ما براساس قانون منابع انسانی که قبل از انقالب تصویب شده کار میکنیم که
براساس خدمات همان زمان بوده و پاسخگوی نیازهای امروز شهرداری ها نیست.
مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری قم با تاکید بر اینکه طی سالهای اخیر به دنبال به
حداقل رساندن مشکالت نیروی انسانی بودیم گفت :امروز در شهرداری قم از نظر کمی و
کیفیبهرهورترینشهرداریکشوردرحوزهمنابعانسانیهستیم.
وی بیان کرد :نسبت جمعیت شهر قم و نیروهای شهرداری در مقایسه با دیگر شهرهای
کشور بسیار پایینتر است و در واقع خدمات شهرداری با حداقل هزینه جاری رقم میخورد.
ل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم مطرح کرد:
مدیرعام 

توسعهسرویسهایالکترونیکیسامانهقمیار

ل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم گفت :از نیمه دوم سال 99
مدیرعام 
تمام درخواستهای حوزه شهرسازی روی سامانه قمیار ثبت میشود.
کوروش محمدحسینی عصر دیروز در نشست خبری تشریح عملکرد  6ساله شهرداری
قم ،با بیان اینکه سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری از پایان سال  ۹۶آغاز به کار
کرد اظهار کرد :مجموعه سازمان از ابتدای سال  ۹۷وارد بحثهای کاری و اجرایی خود شد
وضمننگهداشتوضعموجودسامانههایشهرداریبهتدویندستورالعملهاییپرداختیم
که مورد نیاز خدمات شهروندی بود.
وی با بیان اینکه با کمک بخشهای مختلف شهرداری و به محوریت ستاد شهر هوشمند
دستورالعملها و استانداردهای نوین شهرداری تدوین شد که مالک عملکرد سامانههای
مختلفشهرداریقرارگرفتافزود:درسال ۹۷بیشتربهتقویتزیرساختهایارائهخدمات
ت جامع فراهم شده است.
الکترونیک پرداختیم که سه زیرساخ 
محمدحسینی با تاکید بر توسعه قابل توجه سامانه قمیار تصریح کرد :از نیمه دوم سال99
تمام درخواستهای حوزه شهرسازی روی سامانه قمیار ثبت میشود و نسخه جدید آن نیز
به تازگی منتشر شده و قابل دانلود است.
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روحانیدرجلسهستادهماهنگیاقتصادیدولت:

از برجام سوزی تا برجام پویی!
سروشبامداد*

«ما مذاکرات را برای اهداف ،تامین حقوق و منافعمان میخواهیم و از سوی
دیگرهمبهدنبال توافق خوبهستیم؛نه توافقبههرقیمتی یابهتربگویم مابه
دنبال یک توافق قیمتی هستیم و به دنبال توافق به هر قیمتی نیستیم بنابراین
ما باید توافق خوب را دنبال کنیم ...توافق خوب در وین باید باعث برداشته
شدن تحریمها شود و دوم این که ضامن اجرای محتوای برجام باشد .همچنین
این توافق باید ضمانت داشته و هزینه برای طرفین ایجاد کند تا فرآیندهای
گذشتهتکرارنشود.
همچنینپیرواینتوافقبایدامکانبازگشتپذیریماازنظروجودماشینها،
زیرساختهای غنیسازی و دانش غنی سازی وجود داشته باشد ...قطعا
دولت آینده نمیگوید ،چون برجام ناموفق بوده من برجام را رها خواهم کرد.
ً
قطعا نه سیاست نظام جمهوری اسالمی این است و نه دولت جدید این
ً
سیاست را خواهد داشت ،بلکه دولت جدید اتفاقا مدعی ادامه برجام است».
سخنان حجتاالسالم مجتبی ذوالنور نمایندۀ قم و عضو کمیسیون امنیت
ملی مجلس شورای اسالمی دربارۀ آیندۀ برجام از این نظر جالب توجه است
که به یاد آوریم سه سال قبل ( 19اردیبهشت )1397ایشان یکی از نمایندگانی
بود که در واکنش به اقدام دونالد ترامپ رییس جمهوری وقت امریکا در خروج
از برجام به اتفاق جمعی از همفکران خود برجام را در صحن علنی آتش زدند و
صحنه های ماندگاری در تاریخ پارلمان در ایران ثبت کردند خصوصا پایان ماجرا
که نمی دانستند کاغذ شعله ور را چگونه خاموش کنند! صحنه ای که نمادی از
این طعنه شد که به فرض آتش بزنیم و ما هم خارج شویم ،بعدش چه؟
شخص حسن روحانی البته مانع خروج از برجام شد و بر ماندن در آن اصرار
داشت هر چند یک سال بعد هم ایران قدم هایی در عقب نشینی از تعهدات
خود برداشت اما هیچ گاه از برجام خارج نشدیم و حاال که ترامپ رفته و دولت
مورد عالقۀ منتقدان برجام و روحانی و ظریف در آستانۀ استقرار است سه گزینه
پیش روی منتقدان برجام است :اول این که اقدام نمادین  19اردیهست
 1397را در  19مرداد  1400عملیاتی کنند و رسما این توافق را آتش بزنند
و از برجام خارج شوند و بگویند کشتی بان را سیاستی دیگر آمده و توافق بی
توافق و به قبل از برجام باز میگردیم .در این حالت با تحریم ها و اتفاق نظر اروپا
و آمریکا بر خالف دوران بایدن و خوش حالی سعودی ها و اسراییل و تهدید به
ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل چه کنند؟ مهم تر این که بدون پول نفت
که بی توافق قطره چکانی است مملکت چگونه اداره شود و حقوق این همه
کارمند و یارانه و مستمری را از کجا بیاورند؟ با شعار مدیریت جهادی و نگاه به
داخل و تبدیل طرفیت به فرصت و امثال این ادعاها؟
دوم این که مذاکرات را بر خالف شعارهای قبلی به سرعت به نتیجه برسانند
و اتفاقا امتیاز هم بدهند و بگویند روحانی بلد نبود و ما بلدیم و صدای امتیازاتی
را که میدهند نیز درنیاورند و در این حالت اگرحامیان دیروز برجام انتقاد کنند
بر آنها خرده بگیرند .با پول حاصله هم مرغ و گوشت وارد کنند و چندی یارانه
بپردازند و مردم هم بهبهی بگویند و دعا کنند و کمی رضایت حاصل شود و
برخی حتی خیال کنند بیبرجام این مهم حاصل آمده اما در این حالت کیهان
و رادیکالها را چه کنند که به این کارها تن نمی دهند و البته فضای مجازی و
شبکه های اجتماعی که نمیگذارند در خفا توافقی شکل بگیرد.
سوم این که برجام را نه در متن که در حاشیه دنبال کنند و از صدر اخبار و
تأثیرگذاری آن خارج و به امری فرعی بدل سازند .در این فقره هم با غربی ها
چه کنند که حوصلۀ مذاکرات بیشتر و فرسایشی و خط و نشان کشیدن وشرط
گذاشتن و شنیدن خطابه هایی از جنس سعید جلیلی در دورۀ احمدی نژاد
و قبل از  92را ندارند .به نظر می رسد شق اول قطعا انتخاب نخواهد شد
و خروج از برجام در دستور کار نیست و یکی از دو حالت دوم وسوم اجرا می
شود که بدون مانع هم نیست .در هر حالت اما می توان پرسید :از آتش زدن در
صحن مجلس چگونه به این نقطه رسیدند؟ چون برجام داریم تا برجام؟ برجام
روحانی و ظریف بد است و نافرجام اما اگر دولت و تیم مورد قبول آقای ذوالنور
انجام دهند ،خوب است؟
اگرچه از هر اتفاق مثبت باید استقبال کرد .تحریم ،فقر و تبعیض و انزوا می
آورد و عجالتا تأمین نیازهای اولیه اولویت و ضرورت دارد و طبقه متوسط کمی
نفس تازه کند باز بر مطالبات سیاسی و اجتماعی تأکید خواهد داشت و جای
نگرانینیست.

سخنگویشوراینگهبان:

برخی اوقات ممکن است نظر
آیتالله جنتی رای نیاورد

سخنگوی شورای نگهبان گفت :هر عضو در شورای نگهبان یک رای دارد و
این استدالل است که حرف اول و آخر را میزند.
هادی طحان نظیف صبح روز یکشنبه ( ۲۷تیر  )۱۴۰۰با حضور در برنامه
زنده تلویزیونی سالم تهران شبکه  ۵سیما ،گفت :هر جایی که قانون اساسی
وجود دارد ،یک نهاد صیانت کننده از قانون اساسی هم وجود دارد البته ممکن
است که در کشورهای مختلف ،اسامی این نهاد متفاوت باشد ،اما از آنجایی
که ارزشهای مورد قبول مردم در قانون اساسی کشورها وجود دارد ،لذا یک
نهاد صیانت کننده از این قانون مهم و مادر هم در تمام کشورها پیش بینی
شده است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد :صالحیتها و ماموریتهایی که
برعهده این شوراست ،در کشورهای مختلف ،عناوین مختلفی دارد اما از حیث
کارکرد نهادهای مشابه در سایر کشورها ،در واقع تمام این نهاد یک کارکرد دارند
و آن پاسداری از قانون اساسی است .مهم ،عنوان نیست بلکه مهم این است که
این وظیفه یعنی پاسداری از قانون اساسی انجام شود.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره سابقه عضویتش در شورای نگهبان
اظهار داشت :بنده از  37سالگی به عضویت شورای نگهبان درآمدم و در این
دو سال تالش کردم در یک فضای تعاملی با مردم از طریق فضای مجازی و
مصاحبههابااقشارمختلفمردمارتباطبرقرارکنموفکرمیکنمموضوعاتیکه
ما در شورای نگهبان نسبت به آن وظیفه داشته و اقدام میکنیم را میتوانیم به
مردم توضیح داده و با آنها درباره مصوبات شورای نگهبان صحبت کنیم ،مثال
اگردرموضوعاتیمانندبررسیتخصصیمصوباتمجلس،اگرشوراینگهبان
نظر یا رد یا تایید میدهد ،اوال مردم عزیز بدانند که این نظر در راستای دفاع از
حقوق مردم و پاسداری از قانون اساسی و شرع است و دوما ،ما میتوانیم درباره
رایی که دادهایم با مردم راحت صحبت کرده و استدالل خود را مطرح کنیم.
وی با بیان اینکه تاکید بنده بر حقوق مردم به این دلیل این است که شرع و
قانون اساسی به دنبال مراعات حقوق مردم است ،خاطر نشان کرد :در شورای
نگهبان یک جمع تخصصی و حرفهای وجود دارد و بزرگانی از حوزه و دانشگاه
در این نهاد حضور دارند اما ،این استدالل است که حرف اول و آخر را در شورای
نگهبان میزند و در واقع آنچه که در شورای نگهبان مهم است ،استدالل است
و سن و سال نیست.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد :به طور مثال اگر بنده اشکالی به
مصوبهای داشته باشم ،طرح میکنم و اگر  6نفر (حدنصاب  7نفر است) دیگر
از اعضا با این استدالل همراه شوند ،آن استدالل تایید میشود و اگر  6نفر با
استداللمهمراهنشوند،آنموضوعتاییدنمیشود.
طحان نظیف در پاسخ به این سوال که میگویند نظر آیت الله جنتی در
شورای نگهبان مورد توجه است نه اعضا ،گفت :هر کس در شورای نگهبان یک
رای دارد ،چه بنده به عنوان کوچکترین عضو و چه آیت الله جنتی به عنوان
بزرگترین عضو شورای نگهبان .شایعات همیشه وجود دارند اما آنچه که بنده
از نزدیک دیدهام ،این است که هر کسی در شورا یک رای دارد و این استدالل
است که حرف اول و اخر را میزند .البته بنده آیت الله جنتی را در خیلی از
موضوعات همراه میبینم اما برخی اوقات هم ممکن است که ایشان نظری
داشته باشند ولی نظر ایشان رای نیاورد.

مردم حق دارند بدانند چه گردنه هایی باعث بروز مشکالت شده است

رییس جمهوری با تاکید بر حساسیت و جدیت دولت بر ارائه گزارشهای شفاف
و دقیق از وضعیت اقتصادی کشور به مردم گفت :دولت تدبیر و امید ارائه گزارش
شفاف و صریح از اقدامات خود به مردم را یک وظیفه میداند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،دویست و چهل و دومین جلسه
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست حجتاالسالم والمسلمین
حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد.
در این جلسه گزارش مقدماتی دستگاههای مختلف بویژه بانک مرکزی و
سازمان برنامه و بودجه از وضعیت اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال جاری و
پیشبینی آینده ارائه شد .در این گزارشها متغیرهای تاثیرگذار مانند تحریم و کرونا
بر شاخصهای گوناگون اقتصادی و تدابیر اتخاذ شده برای مقابله و مدیریت این
عوامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رییس جمهوری با تاکید بر حساسیت و جدیت دولت تدبیر و امید بر ارائه
گزارشهای شفاف و دقیق از وضعیت اقتصادی کشور به مردم گفت :دولت خود

را موظف میداند به مردم با شفافیت و صراحت از فعالیت خود گزارش دهد و در ۸
سال گذشته این اقدام را به طور جدی پیگیری کرده است.
روحانی با تاکید بر اجرای دقیق این ماموریت افزود :دولت در کنار تعهد به مردم،
با اتکا به نگاه ملی به انتقال مسئولیت تالش کرده است با واقع بینی نقشه کالن
اقتصادی کشور را برای دولت آینده ترسیم و تشریح کند.
رییس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه تالش و تدابیر دولت برای گذر از مشکالت و
ساماندهی اقتصاد کشور باید با دقت ارائه و ثبت شود ،اظهار داشت :مردم حق دارند
بدانند که چه گردنهها و چه تکانههایی موجب بروز چه نوع مشکالتی شده است و
دولت چه راههایی برای خنثی سازی تحریم و گذر از محدودیتهای کرونایی در نظر
گرفتهاست.ویخاطرنشانکرد:همچنینالزماستمردمبداننداگرتحریموجنگ
اقتصادیبهکشورمانتحمیلنشدهبودوکرونانیزپدیدنمیآمدامروزاقتصادکشور
در چه موقعیتی قرار داشت و حاصل این تجارب در اختیار مردم و مسووالن دولت
آینده قرار خواهد گرفت.

مجیدابهریرفتارشناساجتماعی؛

تماس رییسی با منتقدان سیاسی نشانه استفاده از خرد جمعی است

رفتارشناس اجتماعی گفت:حجت االسالم
والمسلمین رییسی اعتقاد به خرد جمعی داشته و به
اطالع از نظریات افراد دیگر که در جناح فکری متفاوت
قرار دارند ،عالقه مند است .به همین دلیل با آنها تماس
گرفته که این مهم را میتوان استفاده از خرد جمعی و
چارهجوییملیدانست.
مجید ابهری در مورد چرایی نظرخواهی حجت
االسالم رییسی از افراد جریان های منتقد سیاسی
گفت :سبک مدیریت هر یک از مدیران ارشد تابع
معیارها و ضوابطی است که با دیگران متفاوت است.
بعد از انتخاب حجت االسالم رییسی از آنجایی که
او اعتقاد به خرد جمعی داشته و عالقه مند به اطالع
از نظریات افراد دیگر که در جناح فکری متفاوت قرار
دارند ،است ،اقدام به نظرخواهی از افراد مختلف اعم از
اصحاب رسانه ها و یا نظریه پردازان سیاسی کرده است؛
یعنی افرادی که معتقد به قانون اساسی و حاکمیت
ملی ایران هستند در این دایره قرار دارند.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود :به همین دلیل
حجت االسالم رییسی از طریق دفتر خود اقدام به
برقراری ارتباط با نویسندگان و اصحاب رسانه از جناح
های مختلف کرده است .در این راستا نیز عباس
عبدی ،احمد زیدآبادی و برخی دیگر مورد نظرخواهی
قرارگرفتند.
این رفتارشناس در مورد دیدگاه های مختلف در
ارتباط با اقدام حجت االسالم رییسی اظهار داشت:

بعضی از افراد تمایل به ساز مخالف دارند ،این حرکت
حجت االسالم رییسی را یک ژست سیاسی قلمداد
کرده اما از نظر من به عنوان یک رفتارشناس که ۴۰
سال از عمر خود را در پژوهش های میدانی و نظری
سپری کرده ام ،این حرکت حجت االسالم رییسی را
بسیار ارزنده و در مسیر بهره گیری از نظریات مختلف
و دیدگاه های متفاوت است.
ابهری در خصوص اینکه اینگونه نظرخواهی چه
کمکی به مدیریت کالن کشور خواهد کرد ،خاطرنشان
ساخت :جمع آوری این نظریات و انتخاب نکات مورد
استفاده در مدیریت کالن کشور یکی از بهترین روش
های مدیریت گسترده است زیرا کوهی از مشکالت
امروز فراروی دولت و ملت قرار گرفته که یافتن راه حل
های اساسی برای آنها نیاز به بهره گیری از خرد جمعی
و چاره جویی ملی دارد.
از افرادی که دارای وجاهت حرفهای هستند
دعوت به همکاری شود
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که این
رفتار حجت االسالم رییسی می بایست از طرف افراد
منتقد چگونه دیده شود ،بیان داشت :این حرکت
حجت االسالم رییسی می بایست از طرف نخبگان
سیاسی و فرهیختگان جامعه به فال نیک گرفته شده
و قشرهای یاد شده می بایست داوطلبانه پیشنهادات
و نظریات خود را در اختیار دفتر ریاست جمهوری قرار
داده و در این امر خطیر ملی مشارکت جویند .البته ما

افرادی که با خط فکری حجت االسالم رییسی آشنا
هستند میدانند که او نیازی به ظاهرسازی نداشته
واین حرکات خالصانه و در مسیر تخلیص خدمتگزاری
دولت وی است.
ی ترین پیش درآمد
ابهری در پایان یادآور شد :طوالن 
در انتخاب دولت ،متعلق به حجت االسالم رییسی
است که از یک طرف حاضر به نرمش در مقابل توصیه
بازان لیست به دست نیست و از طرفی نظرخواهی او
از دلسوزان و سابقون برای ارایه پیشنهادات الزم است.
افرادیکه با واسطه قرار دادن اشخاص وشخصیتهای
مختلف و دریافت توصی ه نامههای متعدد ،به دنبال
ً
احرازپستومقامهستند،تقریباشناختهشدهومحلی
ازاعتبارگزینشندارند.
افرادی که دارای وجاهت حرف ه ای و جایگاه شایسته
انقالبی از حیث تعهد به والیت وقانون اساسی داشته
و تجارب تخصصی الزم را برای احراز جایگاه اجرایی
دارا هستند ،هیچگاه در صدد خود مطرحی نبوده و
در سایه آرام گرفته اند ،شایستگی دعوت به همکاری
را دارند که باید تیمی از افراد مورد وثوق حجت االسالم
ن ها رفته و از این عزیزان
رییسی به دیدار ودلجویی آ 
دعوت به همکاری و مشارکت در بدنه اجرایی دولت
بر اساس توانهای علمی و تخصصی کنند چرا که
ن ها به هیچ عنوان به درگاه خود
در شرایط عادی آ 
مطرحی کشانده نشده و دولت و کشور از نعمت علم و
تعهد و تقوی آنها محروم خواهند شد.

عضوکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلس:

چارچوب مذاکرات هستهای در دولت آینده نیز تغییری نمیکند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه جمهوری اسالمی برای رسیدن به اهداف مذاکرات را ادامه خواهد داد ،گفت:
سیاستهای جدید در دولت جدید شکل میگیرد اما چارچوب ،همین سیاستهای
اعالم شده است و قرار نیست این سیاستها تغییر کند.
ابوالفضل عمویی با اشاره به روند مذاکرات احیای برجام در وین ،گفت :با
دستورالعملهای کالن  ۶دوره مذاکرات در وین برگزار شد .جمهوری اسالمی با
سیاست قطعی مقام معظم رهبری از جمله رفع تمامی تحریمها ،راستی آزمایی به
صورت موثر و اقدام ایران پس از اقدام طرف مقابل در این مذاکرات حاضر است.
عضوکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسادامهداد:محوردوممذاکرات
اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها به خصوص ماده ۷است ،هیات مذاکره
کننده با این سیاست در مذاکرات شرکت کرده و مذاکرات به متن اولیه رسیده اما هنوز
تکمیل نشده است .البته بعد از انتخابات اخیر متن اولیه در کشور مورد بررسی قرار
گرفته و هیات تطبیق؛ متشکل از نمایندگان مجلس ،نمایندگان دولت و شورای عالی
امنیت ملی موضوع را بررسی و موضوعات به اطالع نهادهای ذی ربط رسیده است.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس بیان کرد :در
این چارچوب ،روند فعلی مذاکرات به پایان نرسیده ،با توجه به اینکه در دوره انتقالی
دولتهستیم،برایاینکهدولتجدیدسیاستهایشراشکلدهدفعالمذاکراتبرای
هماهنگی داخلی به چند هفته دیگر موکل شده است.
به گفته عمویی جمهوری اسالمی برای رسیدن به اهداف ،مذاکرات را ادامه خواهد
داد ،سیاست های جدید در دولت جدید شکل می گیرد ،اما چارچوب ،همین

سیاست ها است که اعالم شده و قرار نیست تغییری کند.
وی با بیان اینکه آمریکاییها باید در مواضع خود تغییر دهند ،گفت :مذاکرات بین
ایران و گروه  ۴+۱که اعضای گروه اجرا کننده و برجام هستند صورت میگیرد ،طرف
آمریکایی سال  ۲۰۱۸از برجام خارج شده و سال  ۲۰۲۱اعالم کرده مایل است به
اعضای گروه برگردد ،چون به تعهدات خود عمل نکرده است ،شروطی برای پذیرش
آمریکا تعیین شده و موضوع مذاکرات این شروط است که آمریکاییها چه اقداماتی
باید انجام دهند که این شروط از طریق گفتوگو بین ایران و گروه ۴+۱تعیین می شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد :اینکه
شروط مورد پذیرش آمریکا قرار می گیرد یا خیر مساله دیگری است.
عمویی با بیان اینکه روند فعلی مذاکرات هنوز با خواستههای جمهوی اسالمی
فاصله دارد ،گفت :تصور میکنیم تا زمانی تغییر اساسی در سیاستهای آمریکا
صورت نگیرد و فراتر از حرف ،دست به اقدام عملی نزند و نشانههایی از تغییر اساسی
مشاهده نشود ،نمیتوان انتظار داشت مذاکرات به این زودی به نتیجه برسد.
وی عنوان کرد :سیاست خارجی در ایران چارچوب کالنی دارد و در موضوع
مذاکرات بنا به تغییر در سیاستها نیست .ممکن است روشها و افراد تغییر کنند
اما اهداف و چارچوب کالن ثابت است ،انتظار ما این است که در دولت آتی در روند
مذاکرات تغییرات اساسی صورت نگیرد اما تقویت مواضع ملی ما حتما به قدرت ما
در موضوع مذاکرات تبدیل میشود .عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس گفت :دولت آتی با رویکرد تقویت اقتصاد داخلی و خنثی سازی تحریمها
حتما میتواند به تقویت مواضع کشور در مذاکرات وین کمک کند.

محمدرضاحکیمیپور :

نگاه سیاسی و جناحی را از چارچوب نظام مدیریتی حذف کنیم
یک فعال سیاسی اصالحطلب با توجه به تاکید
رئیسجمهوری منتخب درباره فراجناحی بودن
دولت سیزدهم گفت :کشور زمانی میتواند به توسعه
برسد که نگاه سیاسی و جناحی را از چارچوب نظام
مدیریتیحذفکنیم.
محمدرضا حکیمیپور درباره ضرورتهای
سیاست داخلی دولت سیزدهم گفت :با نگاهی
سطحی به شرایط و همچنین بررسی دالیل وضعیت
کشور میتوان به این نتیجه رسید که اگر دنبال حل
مشکالت هستیم ،در گام نخست باید اعتمادسازی
کرده و به مردم تفهیم کنیم که همه دستگاهها توان
خود را برای باز شدن گرههای کور جامعه بهکار
میگیرند.
به گفته وی ،اینکه دو انتخابات  ۹۸و ۱۴۰۰
با کمترین میزان مشارکت برگزار شد ،دلیلی جز
بیاعتمادی و همچنین دلسردی مردم نداشت .به
همین دلیل دولت سیزدهم باید تالش خود را به کار
بگیرد تا به هر راهی که الزم است ،اعتماد را به افکار
عمومیتزریقکند.
این فعال سیاسی اصالحطلب ادامه داد :یکی از
کارهایی که الزم است در قوهمجریه به آن توجه شد،
چیزیجزایننیستکهاعضایکابینهوتصمیمگیران
نهادهای دولتی با هم همسو باشند و اینطور نباشد
که اختالفسلیقه و در نتیجه موازیکاری در

انجام ماموریتها خلل ایجاد کند .همین حاال که
سهمخواهی شدت گرفته،رئیسجمهوری منتخب
نیاز است با دقت الزم مدیران را گزینش کند تا دولت
بتواند در آرامش ،مسیر خود را طی کند.
حکیمیپور تصریح کرد :مسالهای که در طول
سالیان گذشته به منافع ملی آسیبهایی جدی
وارد کرده ،سوءمدیریت در الیههای مختلف ارکان
نظام است .اگر در موقع انتخاب وزیران ،معاونان و
مدیرانکل ،دقت کافی شود و تخصص و تعهد بر
شاخصههای دیگر ارجح باشد ،آن وقت است که
میتوانیم امید داشته باشیم نظام مدیریتی میتواند
با بهرهگیری از پتانسیلهای عظیم کشور ،مانعها
را یکی پس از دیگری از پیش رو بردارد .در غیر
اینصورت،شاهدهدررفتنامکاناتمیشویمومردم
همچنانوضعیتدشواریرامتحملخواهندشد.
وی افزود :رئیسجمهوری منتخب از تشکیل
دولتی فراجناحی خبر داده است .باید منتظر بمانیم
و ببینیم منظور از فراجناحی این است که خارج از
اصولگرایی هم دست به انتخاب خواهد زد؟ کشور
زمانی میتواند به توسعه برسد که نگاه سیاسی و
جناحی را از چارچوب نظام مدیریتی حذف کنیم تا
از این راه ،همه کاربلدها فرصت خدمتگزاری به کشور
و مردم را داشته باشند .این فعال سیاسی ادامه داد:
همه میدانند که مشکالت کنونی ریشه در تحدید و

تهدیدهایبینالمللیداردکهباسیاستآمریکاییها
به ما تحمیل شدند .بر همین اساس توصیه مهم به
دولت سیزدهم این است که در دیپلماسی با رویکردی
واقعبینانهگامبرداشتهشود.
وی تاکید کرد :اساسا در دیپلماسی هر نوع تندروی
تزاست و اگر
و نگاهی یکجانبه به موضوعها خسار 
میخواهیم مشکالت را از پیش رو برداریم ،باید با ابزار
مذاکره با طرفین خارجی اقدامکنیم .با این توضیح
کههمهتصمیمگیریهایمانطوریباشدکهمصالح
عموم و منفعت نظام را در بر بگیرد .اما اینگونه نباشد
که با هیجان به مسایل مربوط به دیپلماسی،همه
راههای دنیا را به روی خودمان ببندیم.
حکیمیپور افزود :دولت سیزدهم باید از افراد تندرو
دوری کند و به سراغ چهرههای معتدل و کاربلد برود
تا از این طریق ،با نظام بینالملل به تفاهمی منطقی
برسیم .وی با بیاناینکه انتخابات تمام شد و رقابتها
به نقطه پایانی رسید ،تاکید کرد :اکنون زمان کار
و تالش است و همه باید دست به دست هم دهند
تا بتوانیم در کنار هم با همصدایی مشکالت ریز و
درشت کشورمان را برطرف کنیم .این فعال سیاسی
افزود :الزمه این توفیق مهم این است که تنشزدایی
اولویتی مهم باشد و به جای حاشیهسازیها ،انرژی
کار
و وقتها صرف اداره کشور در آرامش و البته با ِ
کارشناسیشود.

رئیس سازمان اوقاف:

هیئاتمذهبیدرآیندهکانونهای
سیاسیکشورمیشوند

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه بقاع متبرکه کشور باید
رئیسجمهوریمنتخبراکمککنند،تصریحکرد:محرمپیشرو،محرمیاستکه
میتواند برای جمهوری اسالمی و دولت جدید ،یک سرفصل جدیدی باشد؛ هیئات
مذهبیدرآیندهکانونهایسیاسیکشورمیشوند.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در جلسه «استقرار هیئات مذهبی در بقاع
متبرکه» بابیاناینکهاکنون ۴۳۰هیئتدربقاعمتبرکهسراسرکشورمستقرشدهاند
که توقع داریم در سال جاری این تعداد به  ۸۰۰هیئت برسد ،اظهار کرد :مسئولین
و مدیران امامزادگان و بقاع متبرکه باید هیئات مذهبی منطقه را بهسمت امامزادگان
دعوت کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن ،تاثیرات فرهنگی و اجتماعی در منطقه
پیرامونیبقعهایجادشود.
افراد با زاویه سیاسی را در هیئات بقاع متبرکه نمیپذیریم
خاموشی با تاکید بر اینکه ما هیئات مذهبی را پاس میداریم و در استقرار هیئات
مذهبی در بقاع متبرکه دنبال افرادی که زاویه سیاسی خاصی دارند ،نیستیم و این
افراد را نمیپذیریم ،تصریح کرد :از هیئات مذهبی تقاضا داریم تا با یکدیگر دچار
اختالف نشوند و خالصانه و خاضعانه مطیع ولی فقیه باشند و در جهت تقویت
شئون ولی فقیه حرکت کنند .وی درخصوص نحوه برگزاری مراسم های مذهبی در
ً
امامزادگان و بقاع متبرکه گفت :حتما در شروع مراسم های مذهبی یک قرائت قرآن
زیبا را داشته باشید؛ همچنین برگزاری حلقههای قرآنی ،جلسات تفسیر هفتگی و
توسعه کار مشاورهای بهصورت تخصصی در دستور کار قرار گیرد.
ی بصری در
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با مهم خواندن زیباسازی سمع 
بقاع متبرکه ،افزود :پخش نواهای زیبا در بقاع متبرکه مثل اذان ،ادعیه ،مناجات و
ً
 ...مخاطب را جذب میکند؛ ضمنا از ظرفیت فضای مجازی برای تمام برنامههای
هیئاتاستانیاستفادهشود.
از فضای با امامزادگان در شرایط محدودیتهای کرونایی استفاده شود
خاموشی با بیان اینکه بقاع متبرکه کشور باید رئیسجمهوری منتخب را کمک
کنند ،تصریح کرد :محرم پیشرو ،محرمی است که میتواند برای جمهوری اسالمی
و دولت جدید ،یک سرفصل جدیدی باشد؛ هیئات مذهبی در آینده کانونهای
سیاسی کشور میشوند .وی با اشاره به احتمال باقی ماندن محدودیتهای
کرونایی ،تاکید کرد :باید از فضای باز امامزادگان استفاده شود؛ همچنین استیج
مراسم ها برپا و مراسمات باشکوه برگزار شود؛ این یک وظیفه محوری برای مدیران
کل استانها است که مراسم ها را به بهترین نحو برگزار کنند و انشاءالله محرم۱۴۰۰
پرچم امام حسین(ع) بیش از پیش در امامزادگان باال میرود.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تاکید بر رعایت پروتکلهای بهداشتی در
اجرایبرنامههایفرهنگیومذهبیدرامامزادگانوبقاعمتبرکه،گفت:رسانههاهم
بایدمراسمهایمذهبیدرامامزادگانرابهخوبیمنعکسکنند.
بقاع متبرکه باید در نقاط آسیبزا کمک حال مردم باشند
خاموشی با تاکید بر اینکه جریان کرونا بهانهای شد که در کنار فعالیت فرهنگی،
خدمات اجتماعی ادامه پیدا کند و سفره مردم را فراموش نکنیم ،خاطرنشان کرد:
پرچم کمک به مردم و خدمات اجتماعی در درون سازمان اوقاف باال رفته و این نباید
ِ
کمرنگ شود .وی با اشاره به اینکه باید تدابیری اندیشیده شود که کمک به مردم ولو
اندک ،انجام شود ،یادآور شد :محیط پیرامونی بقعه متبرکه بسیار مهم بوده و این
بزا کمک حال مردم باشند.
نقطه هدف است؛ بقاع متبرکه باید در نقاط آسی 
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم :

قوه قضائیه بامساله ربا قاطعانه برخوردکند
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت :برخی از گناهان مانند ربا در کشور
عادی شده و برخورد قاطع با این عمل خواسته بسیاری از مراجع تقلید است.
آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار رئیس قوه قضائیه با اعضای این
نهاد حوزوی اظهار داشت :حجت االسالم و المسلمین محسنی اژهای شناخت
خوبی از دستگاه قضا دارند و این نقطه قوتی برای ایشان محسوب می شود ،و ما
انتساب ایشان را ب ه این سمت تبریک عرض می کنیم.
وی با اشاره بهویژگیهای رئیس دستگاه قضا از دیدگاه امام خمینی عنوان کرد:
تاثیرگذاری حکم قاضی در جامعه و خانوادهها بسیار باالست.
امام جمعه موقت قم گفت :قوه قضائیه باید مسائل مربوط بهخود را در دست بگیرد
اما کار شاخه شاخه نشود .حسینی بوشهری تاکید کرد :همانگونه که ب ه مفاسد
اقتصادی ورود خوبی شده است ،ورود ب ه مساله فضای مجازی نیز باید توسط قوه
قضائیه با جدیت انجام شود .وی ادامه داد :در زمینه دسترسی ب ه کاغذ ،قوه قضائیه
باید پیگیری جدی کند ،کاغذ در کشور وجود دارد ،اما نویسندگان مشکل دسترسی
بهآن را دارند و الزم است در زمینه کمک ب ه امر فرهنگ ،این امر پیگیری شود.
وی بیان کرد :کار قوه قضائیه تنها مبارزه با جرم نیست ،بلکه باید با هماهنگی با
سایرقوا،نقشپیشگیرانهنیزداشتهباشد.
حسینی بوشهری تصریح کرد :مبارزه با فساد  ۵۰مرتبه در قرآن مورد تاکید قرار
گرفته که این  ۵۰مرتبه در  ۴۷آیه وجود دارد و روشهای مبارزه با فساد نیز بیان
شده است .وی اضافه کرد :برای ریاست دادگستری الزم است از روحانیان با تجربه
استفاده شود و قضات تحت نظر آنها کار خود را انجام دهند.
وی بیان کرد :الزم است کار مشترکی بین حوزه و دستگاه قضا صورت گیرد تا
پیوندی بین حوزه و دستگاه قضا در زمینه مسائل مستحدثه صورت گیرد.
حسینی بوشهری خاطرنشان کرد :مشکل معیشت قضات نیز جدی بوده و
بعضا برخی از قضات از کار خود کناره گیری می کنند یا بهسمت وکالت سوق
پیدا می کنند ،این مساله خوبی برای قوه قضائیه نیست .وی یادآور شد :از نظر
امیرالمومنین(ع) قضات باید از نظر مالی بهجایی برسند که بهمال دیگران طمع
نداشته باشند .عضو مجلس خبرگان رهبری گفت :در دستگاه قضا تنبیه مجرم و
احقاق حقوق مردم الزم است ،اما تربیت مجرمان و بازگرداندن آنها بهجامعه هم
ضرورت دارد .وی یادآور شد :در زمینه شعار سال حجت االسالم و المسلمین رئیسی
کار خوبی را انجام داد که الزم است این کار در دوره ریاست جدید قوه قضائیه نیز
پیگیری شود .امام جمعه قم اضافه کرد :شناسایی نیروهای انقالبی و جهادی،
همکاری با سایر نهادها انتظامی و امنیتی ،همکاری با ستاد امر بهمعروف و نهی از
منکر و شناسایی راهکارهای اجرایی آن ،آموزش ،سالمت جامعه ،حمایت از حقوق
اشخاص ،ایجاد امنیت اقتصادی و برخی از موارد دیگر از ضرورت های قوه قضائیه
است .حسینی بوشهری گفت :دستگاه قضای کشور ما باید بهگونهای برای حقوق
ایرانیان خارج از کشور اهمیت بدهد که دولتهای دیگر کشورها با رفتار مناسب با
آنهابرخوردکنند.
حقیقتپور:

توقع داریم در دولت سیزدهم
شاهدفسادنباشیم
نمایندهسابقمجلسشورایاسالمیگفت:آقایرئیسیدولتیراتحویلمیگیرد
که دارای مشکالت فراوان است و نباید قید زمان برای حل آن مشکالت قائل شد،
ولی از فردای شروع به کار دولت دیگر نباید شاهد فساد باشیم چون خودشان این
راگفتند.
منصور حقیقتپور در پاسخ به این پرسش که مهمترین چالشهای صد روز نخست
دولت سیزدهم چیست ،اظهار کرد :اگر بخواهیم قید زمان برای دولت سیزدهم قرار
دهیم و از صد روز سخن بگوییم ،باید منتظر معجزه باشیم! در صد روز شرایط فعلی
را چقدر میتوان تغییر داد؟ آیا میتوان تورم را در این مدت کاهش داد؟ آیا میتوان
گرانی را سامان بخشید؟ وی یادآور شد :آقای رئیسی دولتی را تحویل میگیرد که
دارای مشکالت فراوان است و نباید قید زمان برای حل آن مشکالت قائل شد .البته از
فردای شروع به کار دولت دیگر نباید شاهد فساد باشیم چون خودشان این را گفتند.
نماینده سابق مجلس شورای اسالمی یادآور شد :ما در صد روز توقع داریم که هیچ
اتفاق ویژهای در امر بروز فساد نیفتد .تا اعضای دولت انتخاب شوند و تا وزیر کشور
بیاید و معاونان خود را مشخص کند ،زمانی بیش از صد روز را نیازمند خواهیم بود تا
بتوان به سمت حل مشکالت حرکت کرد.
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غذاهاونوشیدنیهاییکهنبایددرتابستانمصرفکنید؛

پرهیزات غذایی برای پیشگیری از گرمازدگی
با توجه به اینکه هوا روز به روز گرمتر میشود باید کارهایی انجام دهیم تا از
گرمازدگی در امان بمانیم .نوشیدن آب و استفاده از ضد آفتاب میتواند به
محافظت در برابر امواج گرما کمک کند اما غذاها و نوشیدنیهایی هم وجود
دارند که در هوای گرم باید از آنها اجتناب کنید تا خنک بمانید.
چای و قهوه
در ماههای تابستان ممکن است تصور کنید آیستی یا قهوه سرد میتوانند
شما را خنک کنند؛ اما این نوشیدنیها خاصیت ادرارآوری دارند ،یعنی به طور
طبیعی به دفع مایعات از بدن کمک میکنند .ادرارآورها میتوانند در کمک به
کار کلیه و در نتیجه کاهش فشارخون عالی عمل کنند؛ اما وقتی دمای هوا بسیار
باالست ،مهم است که بدن تا جایی که ممکن است آب نگه دارد .در حالی که
نوشیدنیهای ادرارآور مانند چای و قهوه میتوانند سبب دهیدراته کردن بدن
شوند.
کافئین به عنوان یک محرک در واقع میتواند باعث شود بیشتر دستشویی
بروید .پیش از اینکه سراغ چای سرد یا آیس تی بروید یادتان باشد که خیلی از
گیاهان مورد استفاده در چایهای معروف نیز خاصیت ادرارآوری دارند .این
گیاهان شامل قاصدک ،زنجبیل و گل بامیه میشوند.
بعضی از سبزیجات سالم مانند رازیانه ،کنگر فرنگی و مارچوبه
ً
بعضی از سبزیجات نیز ادرارآورند .مثال آمینواسیدهای موجود در مارچوبه به
طور طبیعی خاصیت ادرارآوری دارند و احتباس آب در بدن را کاهش میدهند.
پیاز ،سیر ،فلفل دلمهای ،کنگر فرنگی و رازیانه نیز همین اثر را دارند .توصیه
نمیکنیم مصرف این مواد غذایی را به طور کامل حذف کنید ،چون خیلی از
آنها خواص تغذیهای بسیار خوبی دارند .فقط هشیار باشید که این سبزیها
ادرارآورند و باید با مصرف آنها ،آب بیشتری هم بنوشید
زیادهروی در مصرف انبه
یک انبه تازه و رسیده در هوای گرم تابستان وسوسهانگیز است اما انبه یک ماده
غذایی دیگر است که میتواند آب را از بدنتان دفع کند .انبه سرشار از پتاسیم
است که یک ادرارآور طبیعی است .خوردن زیاد انبه در تابستان میتواند بدن را
دهیدراتهکند.
اگر هوس یک میوه شیرین کردهاید ،طالبی و توتفرنگی میتوانند

جایگزینهای خوبی باشند زیرا آب فراوان دارند.
بستنی
ً
حتما خوشتان نمیآید اگر توصیه کنیم در تابستان بستنی نخورید اما
واقعیت این است که بستنی دارای چربی زیاد ،پروتئین و کربوهیدرات است
که بدن را حین هضم بستنی گرم میکنند .همچنین به دلیل برق رفتگیهای
مکرر ،بستنیهای فروشگاهها ممکن است دچار باکتریهای بیماریزا شوند.
کارشناسان توصیه میکنند فقط زمانی که دمای بدنتان نرمال است ،بستنی
خانگیبخورید.خوردنبستنیبعدازقرارگرفتنزیرنورخورشیدمنجربهگلودرد
و تب میشود.

غذاهایسرخکردنی
غذاهای سرخکردنی به هر حال وسوسهبرانگیزند و در هوای داغ تابستان هم
شاید دلتان بخواهد سیبزمینی سرخکرده بخورید .اما باید بدانید که هضم
غذاهای سرخکردنی ساده نیست و باعث نفخ میشود .همچنین غذاهای
سرخکردنی ،پوستتان را طی روزهای مرطوب چربتر میکنند و ممکن است
دچارمشکالتیمانندآکنهشوید.
گوشتقرمز
همهی ما میدانیم که گوشتهای قرمز غذایی نیست که به راحتی هضم شود.
مصرفزیادگوشتدرتابستان،فشارسیستمگوارشراافزایشمیدهد.گوشت
حاوی مقدار زیادی چربی ،پروتئین و کربوهیدرات است که بدن را حین گوارش
داغمیکنند.
غذاهایتند
توصیه میکنیم در روزهای گرم تابستان غذاهای تند نخورید زیرا کپسایسین
موجود در فلفل قرمز ،دمای بدن را باال برده و منجر به تعریق زیاد میشود .در
نتیجهبدندهیدراتهخواهدشد
 .نمک زیاد
نمک یا سدیم کلراید برای طعم دادن به غذا استفاده میشود .نمک زیاد در
غذاها میتواند مشکالت زیادی برای سالمتی ایجاد کند از جمله نفخ ،افزایش
فشارخون و بیماری قلبی .وقتی نمک زیاد وارد بدن میشود ،باعث اختالل در
کار کلیهها شده و دهیدراسیون بدن رخ میدهد .یعنی بدن شما آب را از سلولها
بیرونمیکشد.بنابراینتوصیهمیکنیممصرفنمکراکاهشدهید.
فستفودها
همهی فستفودها عالوه بر تمام مضراتی که برای سالمتی دارند میتوانند
ً
بدن را دهیدراته کنند .ضمنا این غذاها به سختی هضم میشوند و همانطور که
گفتیم هضم سخت غذا ،دمای بدن را باال میبرد.
ترشیجاتوشورها
ترشیها و خیار شور هرچند اشتهاآور هستند؛ اما نمک زیادی دارند که
میتوانند سبب احتباس آب در بدن شده و نفخ و تورم ایجاد کنند .عالوه بر این
ترشیهااغلبمنجربهبدهضمیمیشوند.

مدیرکل فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو هشدار داد؛

استفاده از فرآورده های غیر خوراکی مرغ
در صنایع غذایی
مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت :استفاده
از فرآورده های جانبی غیر خوراکی مرغ ،از اصلی ترین تقلبات حوزه صنایع غذایی
است.
محمدحسین عزیزی با اشاره به کنترل و مدیریت ضایعات حاصل از مرغ ،افزود:
کنترل و مدیریت ضایعات حاصله هم در صنایع تولید گوشت مرغ و در واحد های
تولیدی انواع فرآورده های گوشتی که مرغ به عنوان اصلی ترین ماده اولیه آن مورد
استفاده قرار می گیرد و نظارت های بهداشتی و ردیابی مصارف این ضایعات یا
فرآورده های جانبی غیر خوراکی ،به عنوان عوامل اصلی بروز تقلبات در صنایع غذایی
مربوطه ،از لحاظ بهداشتی و هم از منظر اقتصادی بسیار مورد توجه است.
وی با اشاره به عوامل موثر در ایجاد ضایعات گوشت مرغ (سایر طیور) در تمامی
مراحل تولید تا عرضه ،اظهار کرد -۱ :شرایط نامطلوب تولید  -۲شرایط نامساعد
نگهداری ،سردخانه گذاری و کنترل دما حین سردخانه گذاری  -۳اثرات ناشی از
حملونقلوسیستمسرمایشینامساعددرحینجابجایی-۴شرایطنامطلوبعرضه
و توزیع -۵عدم ساماندهی صحیح ضایعات و فرآورده های جانبی مرغ در کارخانجات
فرآورد های گوشتی مربوطه  -۶عدم ساماندهی در خرده فروشی و مراکز فرآوری،
قصابیهاوقطعهبندیهاوشرایطنامناسبنگهداری- ۷ازمهمترینبخشهایایجاد
ضایعات این فرآورده مهم ،عدم مصرف صحیح مرغ توسط مصرف کنندگان نیز نقش
مهمی در ارزیابی ها دارد.
مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد:
کنترل و پایش ها در تمامی موارد مذکور از مهمترین راهکارهای کنترل و کاهش
ضایعات این محصول بسیار مهم و استراتژی در کلیه زنجیره تولید تا عرضه و مصرف
بوده که نظارت بر حس انجام این امر بر عهده ناظرین بهداشتی مربوطه است.
عزیزی با اشاره به اینکه عرضه مرغ بصورت قطعه بندی و درجه بندی شده از نظر
سازمان غذا و دارو میتواند بهترین روش عرضه برای مصارف خانوار باشد که ضمن
اعمال کنترل های الزم به جهت سالمت محصول ،می تواند کنترل الزم روی ضایعات
حاصله و مصرف بهینه و مناسب آنها را نیز بدنبال داشته باشد ،تصریح کرد :درجه
بندی مرغ های قطعه بندی شده آماده مصرف نیز می تواند به انتخاب مصرف کننده
کمک کرده و همچنین در نحوه قیمت گذاری فرآورد های مختلف مد نظر قرار گیرد.
یافتهمحققانکانادایی؛

غذاهای فرآوری شده به بروز بیماری
التهاب روده منجر می شوند

 ۵نشانه در ماهی که نباید خورده شود
ماهی حاوی بسیاری از مواد مفید برای بدن است .با این حال در
هنگام ذخیره سازی به سرعت خراب میشود ،طعم و مزه را از دست
میدهد و خواص مضر پیدا میکند.
کارشناسان از  ۵نشانه در ماهیها می گويند که درصورت وجود
بهتر است مورد مصرف قرار نگیرند .کاربر پرتال چینی  Sohuپنج
نشانه ماهی را نام برد که در صورت وجود نباید خورد.
این نویسنده خاطرنشان کرد که ماهی حاوی بسیاری از مواد مفید
برای بدن است .با این حال در هنگام ذخیره سازی به سرعت خراب
میشود ،طعم و مزه را از دست میدهد و خواص مضر پیدا میکند.
عالوه بر این بسیاری از فروشندگان ،همانطور که در این نشریه
ذکر شده است ،در حال تالش برای فروش ماهیهای خراب شده
هستند .بنابراین ،او پنج نشانه را نام برد که در صورت مشاهده آنها
بهتر است آن ماهی را نخرید .ابتدا توجه به چشم ماهی توصیه
میشود .اگر آنها دیگر درخشش ندارند و کدر به نظر میرسند،
این بدان معنی است که محصول مدت هاست روی پیشخوان بوده

است .به گفته نویسنده ،خوردن چنین ماهیهایی میتواند برای
سالمتی مضر باشد .همچنین اشاره شده است که هنگام خرید،
باید با انگشت بر روی آن فشار داد .اگر ماهی االستیک است ،این
نشان دهنده طراوت نسبی محصول است و در غیر این صورت ،بهتر
استازآنخودداریکنید.همچنینمیتوانیدطراوتوشادابییک
ماهی را از طریق رنگ آبشش درک کنید .آبشش قرمز تیره و غیر براق
از یک محصول مانده صحبت میکنند ،اما نویسنده توصیه میکند
ماهیهایی با آبششهای براق قرمز روشن را میتوان خریداری کرد
و خورد .افزون بر این به خریداران سفارش میشود که به یکپارچگی
دم توجه کنند .نبود این بخش یا نارسایی آن شاید نشان دهنده
ماهی بیمار باشد که در صورت خوردن میتواند به بدن آسیب
برساند .همچنین نویسنده یادآور شد که یک محصول تازه بوی گل و
الی یا فلس ماهی میدهد و محصول مانده بوی شدید خاصی از آن
ساطع میشود .کاربر پورتال هشدار داد که چنین محصولی حتی با
تخفیف بسیار زیاد ارزش خرید ندارد.

 ۶پیشنهاد سالم برای فعال نگه داشتن
حافظه با افزایش سن

حجم مغز شما به تدریج و با افزایش سن کاهش می یابد و در این میان برخی
از سلول های عصبی ارتباطشان را با سلول های عصبی دیگر از دست می دهند
ضمن این که جریان خون در مغز با افزایش سن کند می شود.
این تغییرات وابسته به سن ،پیامدی چون کاهش عملکرد شناختی و ضعف
حافظه را به دنبال دارد .هرچند از دست دادن بخشی از حافظه بخش طبیعی
از سن است اما برای جلوگیری از ابتال به سایر بیماری های دیگر از جمله زوال
شناختی باید با پزشک خود به محض دریافت اولیه نشانه های کاهش حافظه،
مشورتکنید.
زوال عقل اختالل در عملکرد ذهنی از جمله حافظه ،مهارت های زبانی ،درک،
استدالل و قضاوت است .چند علت دیگر برای ابتال به زوال عقل وجود دارد:
بیماری آلزایمر :شایع ترین علت زوال عقل است و زمانی رخ می دهد که سلول
های عصبی در مغز آسیب می بینند و یا می میرند .این بیماری منجر به کاهش
تدریجی در توانایی های شناختی می شود.
دمانس عروقی :دومین علت اصلی زوال عقل ،دمانس عروقی است .علت این
نوع دمانس اختالل در خون رسانی به قسمت های مختلف مغز است .عروق مغز
وظیفه رساندن اکسیژن و مواد مغذی به سلول های عصبی را دارد و در صورت
آسیب به این سیستم عروقی ،مرگ سلول های عصبی رخ می دهد .این سلول ها
در حافظه ،تفکر و تصمیم گیری نقش دارند.
فراموشی پیشانی گیجگاهی :این نوع زوال عقل توسط انحطاط سلول های
عصبی در هر دو لوب فرونتال و تمپورال مغز ایجاد می شود ۱۰ .درصد تمام موارد
زوال عقل شامل این نوع بیماری است .این نوع فراموشی سبب تغییر در مهارت
های شخصیت ،رفتار و ارتباطات می گردد.
نکاتی برای مدیریت ذهن همراه با افزایش سن
تحقیقات اما در مورد تغییرات ذهنی مرتبط با سن امیدوار کننده است و محققان
پیشنهاد کرده اند که انجام برخی مراحل می تواند به داشتن ذهن پویا همراه با
افزایش سن کمک کند:
کنترل کلسترول و فشار خون باال :این دو شرایط پزشکی می تواند خطر ابتال
به بیماری قلبی و سکته مغزی و همچنین خطر ابتال به انواع خاصی از زوال عقل
را افزایش دهد .سالمت قلب و عروق ،داشتن قند خون سالم و کنترل فشار خون و
کلسترول همراه با فعالیت بدنی ،مصرف مواد مغذی ،حفظ وزن سالم و اجتناب از
استعمالسیگارهمراهباعملکردشناختیبهتراست.
تمرینات بدنی :فعالیت منظم بدنی برای کمک به حفظ جریان خون به مغز و
کاهش خطر ابتال به بیماری هایی مانند فشار خون که با ابتال به زوال عقل در ارتباط
است ،موثر واقع می شود.
رژیم غذایی سالم :مطالعات این نکته را اثبات کرده اند :افرادی که مقدار زیادی
سبزیجات و ماهی های چرب مصرف می کنند و چربی های اشباع را به طور کامل
حذف می نمایند ،کمتر در معرض انواع مختلف زوال شناختی قرار دارند.
پویا نگه داشتن مغز :ثابت شده افرادی که تحصیالت کمتری دارند ،بیشتر
در سنین باال ممکن است با خطر ابتال به آلزایمر مواجه باشند بنابراین تحریک و
پویا نگه داشتن مغز در طول زندگی برای حفظ سالمت این عضو بدن مهم است.
افزایش فعالیت مغز با تعامالت اجتماعی ،یادگیری مهارت های جدید ،انجام
بازیهای فکری که ذهن را به چالش می کشند ،و یا یادگیری زبان های جدید
خطر ابتال به انواع زوال شناختی را کاهش می دهد.

آنچه باید در مورد تب مالت بدانیم؛

تحقیقات جدید نشان می دهد که خوردن مقادیر زیاد میان وعده و غذاهای فوق
العاده فرآوری شده می تواند خطر ابتال به بیماری التهاب روده را افزایش دهد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز ،غذاهای فوق العاده فرآوری شده
شامل مواد غذایی پخته شده بسته بندی شده ،نوشیدنیهای گازدار ،غالت شیرین،
وعدههای غذایی آماده با مواد افزودنی غذایی و مواد گوشتی و ماهی فرآوری شده
است.
این محصوالت اغلب حاوی مقادیر زیادی قند ،چربی و نمک افزودنی هستند ،اما
میزان ویتامین و فیبر آن کم است.
محققان معتقدند که رژیم غذایی در بروز بیماری التهاب روده نقش دارد ،اما
اطالعات محدودی در مورد ارتباط بین مصرف مواد غذایی فوق العاده فرآوری شده و
این بیماری که شامل بیماری کرون و کولیت روده است ،وجود دارد.
محققان دانشگاه مک مستر کانادا دادههای بیش از  ۱۱۶هزار بزرگسال  ۳۵تا ۷۰
ساله را که در  ۲۱کشور کم درآمد ،متوسط و پردرآمد زندگی میکردند ،تجزیه و تحلیل
کردند.
شرکت کنندگان از سال  ۲۰۰۳تا  ۲۰۱۶ثبت نام شدند و حداقل هر سه سال مورد
ارزیابی قرار گرفتند .طی پیگیری متوسط  ۱۰ساله ۴۶۷ ،شرکت کننده مبتال به
بیماری التهاب روده تشخیص داده شدند.
پسازدرنظرگرفتنسایرفاکتورها،محققاننتیجهگرفتندکهمصرفمقادیربیشتر
غذای فرآوری شده با خطر باالتر التهاب روده همراه است.
در مقایسه با افرادی که کمتر از یک وعده غذای فوق العاده فرآوری شده در روز
مصرف میکردند ،خطر ابتالء به بیماری التهاب روده در بین کسانی که روزانه ۵وعده
یا بیشتر مصرف میکردند  ٪۸۲و در بین کسانی که روزانه یک یا چهار وعده مصرف
میکنند٪۶۷بیشتراست.
یک فوق تخصص ریه مطرح کرد:

بیماری خاص ریوی در کمین سیگاریها

فوق تخصص ریه با اشاره به اینکه برونشیت می تواند در دو نوع حاد و مزمن در بدن
ایجاد شود گفت :برونشیت مزمن معموال در افراد سیگاری دیده می شود.
عاطفه فخاریان فوق تخصص ریه با اشاره به اینکه برونشیت التهاب راههای هوایی
به ویژه راههای هوایی بزرگ است گفت :سرفه شدید ،افزایش خلط و تب از عالئم این
بیماریاست.براثرابتالبهبرخیبیماریهامثلآنفلوآنزابرونشیتحادایجادمیشود
که طی دوره درمان این عالئم بهبود مییابند .اما برونشیت میتواند به صورت مزمن
هم در بدن جود داشته باشد .التهاب برونشها در این حالت طوالنی است و معموال در
افراد سیگاری دیده میشود .از جایی به بعد افراد سیگاری تولید خلط و مقداری تنگی
نفس دارند که میتواند شدت هم پیدا کند.
وی افزود :بیماریهای ویروسی در فصول مختلف میتواند موجب برونشیت شود.
حتیویروسکروناهممیتواندبهدلیلسرفههاییکهایجادمیکند؛موجببرونشیت
شود .برونشیت پنومونی یا ذات الریه ایجاد نمیکند؛ فقط موجب التهاب راههای
هوایی میشود که با مصرف مایعات و دارو و استفاده از بخور سرد بهبود مییابد .در
برخی موارد هم که عوامل میکروبی در ایجاد برونشیت دخیل هستند استفاده از
آنتیبیوتیکهای ساده و خوراکی کمک کننده است .لذا ویروسهای کرونا و دیگر
ویروسهامیتوانندبرونشیتایجادکنند.
فخاریانتاکیدکرد:ویروسکرونامیتوانددرگیریشدیدریهیاپنومونیایجادکندکه
در برونشیتهای حاصل از ویروسهای دیگر در این حد نبوده است.
فوق تخصص ریه خاطر نشان کرد :تا قبل از سال  ۱۳۹۹فقط برای ویروس آنفلوآنزا
به ویژه برای بیماران پرخطر واکسن توصیه میشد .ما باید از تخریب مجاری تنفسی
جلوگیری کنیم .به عنوان مثال سیگار نکشیم ،بخار حاصل از مواد شیمیایی شوینده
را استنشاق نکنیم و مواد غذایی طبیعی استفاده کرده و فعالیتهای ورزشی نرمال
همداشتهباشیم.

4

اجتماعی

 شماره 5313ت وچهارم 
دوشنبه بیستوهشتم تیرماه  -1400سال بیس 

در گفت وگو بایک جامعه شناس بررسی شد؛
ذوالنورینمایندهقم:

حلمشکلزیرساختیپردیسان
پیگیریمیشود

نمایندهمردمقمدرمجلسشورایاسالمی،حلمشکالتزیرساختیپردیسان
قم را مطالبه مردم این منطقه دانست و گفت :اسکان جمعیت بسیار باال بدون
ایجاد زیرساخت های الزم ،مشکل های جدی برای مردم این منطقه ایجاد کرده
است که پیگیری و حل آنها در دستور کار است.
حجتاالسالموالمسلمینمجتبیذوالنوریدرنشستیباامامجمعهپردیسان،
مشکالت منطقه جدید التاسیس پردیسان قم را به دلیل نداشتن های پیوست
های مختلف در زمان احداث دانست و افزود :نباید شهرهای دیگری مانند
پردیسان قم در جاهای مختلف کشور بدون در نظر گرفتن پیوست و زیرساخت
های الزم ایجاد شود.
وی افزود :باید قبل از ساخت مسکن ،پیوست های الزم آن در نظر گرفته شود تا
مردم بیش از این گرفتار سختی و مشکل نشوند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی بر همفکری و تالش همه نمایندگان
قم برای رفع مشکالت و زیرساخت های مردم پردیسان تأکید کرد و آن را ضروری
دانست.
ذوالنوری گفت :این شهر بدون در نظر گرفتن زیرساخت هایی اساسی از جمله
مدرسه ،جاده ،فاضالب ،مسجد ،مصالی نماز جمعه ،واحدهای تجاری ،سرانه
های فرهنگی و ورزشی ساخته شده است .نباید این اتفاق می افتاد و این ایرادی
است که به دستگاه های مربوطه در قم وارد است که چرا این اتفاق برای مردم
پردیسان افتاده است .وی با تاکید بر اینکه مشکالت این منطقه با  ۳۰۰هزار
نفر جمعیت را باید به صورت اساسی حل کرد ،بیان داشت :باید با همفکری
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی ،همکاری همه دستگاه ها زیر ربط این
شهر ،شاهد رفع مشکالت مردم پردیسان باشیم .ذوالنوری گفت :عدم زیر ساخت
های شهر ،جدای از هزاران مشکلی است که مردم پردیسان در دورن مجتمع های
خود دارند که در این رابطه باید به بحث تعاونیها و مسکن مهر که نتوانسته اند به
درستی به وظائف خود در قبال مردم عمل کنند ،رسیدگی شود.
پردیسان با مشکالت جدی زیرساختی مواجه است
امام جمعه پردیسان نیز در این دیدار با اشاره به مشکالت متعدد زیرساختی در
این منطقه گفت :بنده از مردم پردیسان به دلیل مشکالت و عدم وجود زیر ساخت
های الزم در بحث مدرسه ،مسجد ،آب و فاضالب ،واحدهای تجاری و حتی
مصالیاینشهرخجالتزدهام.حجتاالسالموالمسلمینمحمدرضاحامدیبا
انتقادازپاسخگونبودندستگاههایمتولیاستانپیرامونضعفزیرساختهای
منطقه پردیسان افزود :پردیسان منطقه تازه ساختی است و وجود مشکالت نیز
امری طبیعی است ولی ساخت ،تحویل و اسکان مردم باید زمانی اتفاق می افتاد
که زیرساخت های الزم در آن ایجاد شده باشد.
وی ادامه داد :موقتی بودن پروانه های تجاری ،کمبود مسجد ،بی توجهی به نیاز
منطقه به احداث مصالی نمازجمعه به دلیل وسعت و جمعیت باال ،تالش برای
احداث آپارتمان های جدید و افزایش ساکنان این منطقه از  ۳۰۰به  ۴۰۰هزار
نفر با وجود آماده نبودن هیچ زیرساختی از جمله چالش های این منطقه است.
امام جمعه پردیسان افزود :مردم از دولت منتخب و نمایندگان خود انتظار دارند
که با تالش مضاعف و شبانه روزی نسبت به رفع این مشکلها اقدام جدی کنند.
معاوندانشگاهعلومپزشکیقم:

ثبتنامدرسامانهواکسیناسیونکرونا
الزامیاست
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :فرایند نوبتدهی و
واکسیناسیونگروههایاولویتدارازطریقسامانهکشوریثبتنامواکسیناسیون
کرونا انجام میشود ،بنابراین ثبت اطالعات افراد مذکور در این سامانه برای
دریافت واکسن الزامی است.
به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
قم ،سیامک محبی در این زمینه افزود :سامانه مذکور بهمنظور تعیین زمان و نوبت
تزریق واکسن کووید  ۱۹-بر اساس سند ملی واکسیناسیون برای گروههای سنی
اعالمی راهاندازی شده است که در حال حاضر افراد باالی  ۶۰سال و متولدین
سال  ۱۳۴۰و قبل از آن در اولویت قرار دارند.
وی اضافه کرد :سالمندان باالی  ۶۰سال (شامل افرادی که در سامانه سیب
ثبتنام کرده و یا نکردهاند) برای دریافت نوبت واکسن میتوانند به سامانه کشوری
ثبتنام واکسیناسیون به نشانی  salamat.gov.irمراجعه کرده و اطالعات مورد
نیاز را ثبت کنند .به گفته وی ،پس از ثبتنام در سامانه مذکور ،در طی چند روز،
زمان و محل تزریق واکسن از طریق پیامک به تلفن همراه فرد ثبتنام شده ارسال
خواهدشد.
محبی با بیان اینکه در حال حاضر واکسیناسیون صرفا بر اساس اطالعات
مندرج در سامانه انجام میشود ،به سالمندان قمی باالی  ۶۰سال توصیه کرد:
حتمادرسامانهمذکورثبتنامکنندتااطالعرسانیونوبتدهیواکسنکرونابرای
آنان انجام شود .به گفته وی ،افرادی که در بازه زمانی مربوطه به هر دلیلی موفق به
دریافت واکسن نشوند نگران نباشند و در اولین فرصت برای انجام واکسیناسیون
خودمراجعهکنند.
انتقالمرکزشماره()۴واکسیناسیونکرونا
بهمحلدائمینمایشگاهبینالمللی
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم همچنین از انتقال مرکز شماره ۴
واکسیناسیونبهمحلدائمینمایشگاهبینالمللیقمخبرداد.
محبی افزود :در راستای تکریم و رفاه حال مراجعهکنندگان برای تزریق
واکسن کرونا ،مرکز شماره  ۴که در حال حاضر جنب گلزار شهدا در مجتمع
امام خمینی(ره) فعال میباشد ،به محل دائمی نمایشگاه بینالمللی قم واقع
در خیابان امام موسی صدر ،بعد از میدان نواب ،جنب ساختمان استانداری
منتقل خواهد شد .وی افزود :با توجه به فضای بزرگ و امکانات رفاهی موجود در
ساختماننمایشگاهبینالمللیقموتصمیمستاداستانیمقابلهباکرونامقررشد،
از روز دوشنبه  ۲۸تیرماه این محل جایگزین مرکز شماره  ۴شود تا ظرفیت تزریق
روزانه واکسن در استان قم افزایش یابد.
وضعیت کرونایی استان قم که از  ۲۷خردادماه پس از  ۴۰روز از وضعیت نارنجی
به زرد بهبود یافته بود بر اساس آخرین رنگبندی اعالم شده توسط نرمافزار
ماسک ،از تاریخ نهم تیرماه جاری بار دیگر جزو شهرهای نارنجی و از  ۲۳تیرماه
مجددا در وضعیت قرمز از نظر شیوع کرونا قرار گرفت.
مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقم:

برنامههایفرهنگیدرمجموعهتاریخی
گنبدسبزاجرامیشود

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم گفت :مقبرههای گنبد
سبز که از نظر تاریخی و معماری یک مجموعه منحصربهفرد است برای برگزاری
جشنوارههای متنوع ،توسط سازمان فرهنگی ،ورزشی و هنری شهرداری قم در
حال بهسازی است».
بهگزارشروابطعمومیادارهکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقم،
علیرضا ارجمندی اظهار کرد :شهر قم باقدمت بیش از  ۷هزار سال و با داشتن
اماکن تاریخیمذهبی به عنوان یکی از مقاصد گردشگری همواره مورد توجه
گردشگران داخلی و خارجی بوده است.
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم ادامه داد :یکی از آثار
تاریخی در این استان مجموعه مقبرههای گنبدسبز مربوط به قرن هشتم هجری
است که با داشتن معماری منحصربهفرد ،مدفن تنی چند از حاکمان محلی قم،
به نام خاندان صفی است که خدمات ارزندهای از آنان در این شهر به یادگار مانده
است.
ارجمندی افزود :این ادارهکل تفاهمنامه مشترک همکاری در استفاده فرهنگی
ازمجموعهتاریخیگنبدسبزبهمدتسهسالباسازمانفرهنگی،هنریوورزشی
شهرداری قم امضا کرده است.

خشونت آشکار و پنهان میان نوجوانان از کجا آب میخورد؟

«اباذر اشتری» جامعهشناس در تحلیل بروز خشونت میان جوانان و نوجوانان
که نمونه اخیر آن ویدئوی زد و خورد چند دختر نوجوان بود ،روی چند محور از
جمله نقش گروههای مرجع تاکید کرد و اظهار داشت :ما در جامعه با ساختن
گروههایمرجعبامشکلمواجهیم.
خشونتهای اجتماعی به واسطه فضای مجازی در سالهای اخیر به شکلی
عیانتر و گستردهتر دیده و شنیده میشود؛ خشونتهایی که شاید در سالهای
قبل بیشتر در میان اراذل و اوباش دیده میشد ،اما حاال مدتی میشود که
خشونت کالمی و حتی فیزیکی و زد و خوردها در میان نوجوانان و جوانان هم
به چشم میآید؛ وضعیتی که باید ریشههای آن را در بطن جامعه جستوجو کرد
و از سطح گذشت.
بارها ویدئوهایی از زورگیری با سالح سرد و گرم در فضای مجازی منتشر شده
است ،شاید عربده کشی در فضای مجازی هم باب شده بود ،شاید خشونت
پنهان جامعه با اکانتهای تقلبی و بدون نام در توییتر و اینستاگرام در قالب
کامنتها بارز میشد ،اما حاال کمی این ماجرا تغییر کرده و عربده کشی و زد
و خورد میان نوجوانان دیده میشود که در نمونه اخیر ماجرا میان چند دختر
نوجوان که یکی از آنان «هلیا» نام داشت ،اتفاق افتاد.
برخینوجوانانبهدنبالشخصیتسازیهستند
در واکاوی الیههای رخدادهایی نظیر آنچه تحت عنوان زد و خورد دختران
نوجوان و قمهکشی یکی از آنان اتفاق افتاد برخی نکات از سوی صاحبنظران
مسائل اجتماعی و روانشناختی مطرح میشود .نکته قابل توجه اینکه به نظر
میرسد شماری از نوجوانان حاال به سمت شخصیتسازی یا شکلگیری یک
شخصیتقدرتمندازطریقرفتارهایناهنجاروازطریقخشونتهستند.
مهدی ویسی ،فوق تخصص روان پزشکی در کالب هاوس درباره ماجرای
ویدیوی قمه کشی نوجوانان بیان کرد :زمانی که در زندانهای نوجوانان در
انگلستان کار میکردم ،با گروههای خالفکار مختلفی مواجه بودم و ماجرای این
ویدیو نیز بر اساس قدرت طلبی و گروه سازی قابل بررسی است .حتی این موارد
قابل ریشه یابی در مسائل اجتماعی بزرگتر است.
وی ادامه داد :برخی از کودکان یا نوجوانانی که از مناطق اقتصادی ضعیف
میآیند ،به دنبال وضعیت بهتر و شخصیت سازی هستند و گاهی وارد گروههای
نامناسبی میشوند .این مسائل میتواند به مشکالت اجتماعی و اقتصادی و
خانوادگی برگردد .باید ببینیم چه مراکز فرهنگی و اجتماعی داریم که کودکان یا
نوجوانان وارد این مراکز شوند ،نه اینکه به دنبال فردی بروند که یک سالح سرد
یا قمه به همراه دارد.
فضای مجازی خشونت پنهان را آشکار میکند
نباید از این نکته غافل شد که خشونت در جوامع چه ایران و چه سایر کشورها
همواره وجود داشته و دارد .همان طور که پس از بازی فینال یورو  ۲۰۲۰در
ورزشگاه ویمبلی لندن مشاهده شد و هواداران تیم فوتبال انگلستان پس از
باخت در برابر ایتالیا ،از هواداران ایتالیایی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و همان
طور که چند روز پیش ویدئوی زورگیری در اتوبان کرج به تهران به وسیله سالح
سرد و گرم از اتومبیلی که در ترافیک مانده بود ،در فضای مجازی منتشر شد.
همه اینها عالوه بر واکاوی دالیل ،به این نیاز دارد که بدانیم فضای مجازی این
خشونت را عریانتر نمایش داده و باید مسئوالن مربوطه ریشههای این خشونت
پنهان را شناسایی کرده و آسیبها را حل کنند ،نه اینکه فقط به دنبال منتشر
کنندهویدئوهادرفضایمجازیباشند.
نوجوانی و نسبت آن با پرخاشگری و افسردگی
اگر شرایط و زمینههای اجتماعی را در نظر بگیریم ،میتوان عوامل زمینهای را
بر اساس آن تحلیل کرد .سه عامل زمینهای در این زمینه وجود دارد .اول اینکه
این افراد نوجوان هستند و در دوران بلوغ و پرخاشگری قرار دارند .این دوران در
نوجوانان ،دوران پرخاشگری ،اضطراب و تنش است .برخی که برونگرا هستند،
پرخاش کرده و افراد درونگرا ،افسردگی میگیرند.
عامل زمینهای دوم اینکه در حال حاضر در دوران شیوع ویروس کرونا به سر
میبریم .دورانی که آثار اجتماعی ناشی از افسردگی کرونا بر ما مسلط شده و
بیش از یک و سال نیم است که هیچ تفریح دسته جمعی یا سفر یا معاشرت و
مدرسه و دانشگاه و سینما نرفتیم .در این دوران مدام اخبار بد و کمبود واکسن و
تحریمها و مواردی از این دست را تحمل کردیم که همه این موارد میتواند زمینه
سازباشد.
عامل زمینهای سوم اینکه شرایط جامعه ما ،به جز کرونا ،به دلیل تحریمها و
مسائل دیگر ،شرایطی دارد که آینده را تبدیل به سراب کرده و در واقع امیدی
به آینده وجود ندارد .وقتی آینده قابل ترسیم نباشد ،در این شرایط نمیتوان
برنامهای برای آینده داشت .وقتی برنامهای برای آینده نداشته باشیم ،در حالتی
قرار میگیریم که افراد در صورت برونگرا یا درونگرا بودن ،دچار پرخاشگری یا
افسردگیمیشوند.
نوجوانان و موضوع الگوی مناسب
نکته قابل تامل دیگر اینکه نوجوانان در این سن حساس ،در جامعه ما دچار
فقدان یا ندیدن الگوی مناسب هستند؛ الگوهایی که باید از گروههای مرجع
تعریف شود و در شرایط حاضر فرهنگی و اجتماعی ،تمام این الگوها به واسطه
طنز ساختن و خندیدن در فضای مجازی تخریب میشوند.
اباذر اشتری ،جامعه شناس در این زمینه به پژوهشگر ایرنا گفت :ما در جامعه

با ساختن گروههای مرجع با مشکل مواجه هستیم .به دلیل تاکید بیش از حد
روی برخی مسائل و از طرفی غلبه مسائل سیاسی بر موارد فرهنگی و اجتماعی،
گروههای مرجع برای ما ساخته نشده یا در صورت ساخته شدن ،به سرعت
تخریب شده و قدرت اثرگذاری را از دست میدهند.
وی ادامه داد :گروههای مرجع افرادی هستند که نوجوانان و جوانان از آنها
الگوبرداری کرده و در واقع عالقه دارند که شبیه آنها شوند .به طور مثال معموال
ورزشکاران با توجه به فرهنگ هر جامعه ،یکی از این گروههای مرجع هستند.
در کشور ما ،فوتبال به عنوان یک ورزش جمعی اهمیت دارد ،اما رسانهها با
برخی شیطنتها ،فوتبالیستهایی مثل علی دایی یا خداداد عزیزی را با انتشار
برخی ویدیوها تخریب میکنند .به همین دلیل افراد نمیتوانند از گروههای
مرجع داخلی الگوبرداری کرده و از آن طرف ،آنچه در فضای مجازی مشاهده
میشود ،الگوهایی هستند که خشونت و غیره را رواج میدهند.
درجستوجویهویتمستقل
هویت یابی در دوران نوجوانی نیز اهمیت دارد .هویت از زمانی که نوزاد به دنیا
میآید به کمک پدر و مادر شکل میگیرد ،اما یکی از دوران مهمی که میتواند
هویت را تغییر بدهد ،نوجوانی است.
اشتری در این زمینه اظهار کرد :در این دوران مهمترین مساله اینکه خانواده
و مدرسه جزو مهمترین گروههای هویت ساز هستند ،اما هیچ کدام از اینها
نقش هویت سازی خود را ایفا نکردهاند .زیرا پدر و مادرهای این نسل در دوران
نوجوانیوجوانیخودشانسختیزیادیکشیدهوامکاناتکمیداشتندوهمه
تالششان این است که فرزندان را در پر قو نگه داشته و اجازه ندهند دست به
هیچ چیزی بزند .در حالیکه این موضوع منجر به تخریب کودکان و نوجوانان
میشود و اعتبار و هویت را از خانواده نمیگیرند.
وی افزود :دختری که در خیابان قمه میکشد ،یعنی اینکه آبرو و حیا خانواده
برای او اهمیتی ندارد .از طرفی مدارس نیز بیش از حد روی آموزش تالش
میکنند تا این نوجوانان وارد دانشگاه شوند و در نتیجه به مسائل اجتماعی
توجهینمیکنند.
این جامعه شناس بیان کرد :در تحقیقی که انجام شده ،هویت سازی و هویت
یابی در دوره دبیرستان تا نوجوانی در پسران با قلدری اتفاق میافتد ،اما در
دختران برعکس است و عالئم و ویژگیهای زنانه مثل نظم و حیا بارز میشود.
حاال مشاهده میشود که این موضوع نیز به هم ریخته و دختران هم میخواهند
هویت یابی خود را با قلدری یا سیگار کشیدن یا دوست پیدا کردن نشان بدهند.
اشتری گفت :هر یک از افراد جامعه دارای نقشهای مهم و متعدد اجتماعی
هستند .به طور مثال یک فرد هم نقش پدر بودن و هم نقش همسری و هم نقش
فرزندی و هم نقش برادری و خواهری و هم نقش همسایه بودن و شهروندی و
غیره دارد .این نقشهای مختلف را افراد یا خودشان کسب کرده یا جامعه به فرد
میدهد.
وی اظهار کرد :متاسفانه هیچ کدام از مبادی جامعه پذیری این نقشها را به
درستی تفکیک نکرده و آموزش نمیدهند .مبادی جامعه پذیری از مدرسه و
خانواده و رسانه و دانشگاه تشکیل میشود که روی نقشهای اجتماعی توجه
چندانی ندارند .بنابراین افراد نقشهای خود را به درستی پیدا نکرده و به همین
تناسبمنجربهبروزخشونتوتنشمیشود.بههمریختگینقشهایاجتماعی
در این شرایط رخ میدهد و اگر یک دختر این را تجسم کند که دختر یک خانواده
است و آبروی یک خانواده را نمایندگی میکند ،قطعا این رفتار را نشان نمیدهد.
بنابراین غیر از اینکه پرخاشگری یا افسردگی الزمه سن نوجوانی است ،باید
توجهکنیمکهعواملبیرونازفردنیزدرشکلگیریشخصیتنوجواناناهمیت
دارند .حتی بر اساس گفتههای جامعه شناسان ،عوامل اجتماعی و ساختاری
اهمیت بیشتری به نسبت عوامل فردی دارند .این در شرایطی است که جامعه
ما از فرهنگ سازی به سمت و سوی ضد فرهنگ سازی در حال حرکت است و
تقریبا از هر چیزی طنز میسازیم و برای کاهش دردهای اجتماعی و اقتصادی،
لبخندی گذرا حواله همه چیز میکنیم .در این شرایط به نظر میرسد ماجرای
«هلیا» و دوستان او را نمیتوان آخرین مورد دانست و شاید موارد بسیاری دست
به دست نشده و هرگز شنیده یا دیده نمیشود.

رمز و رازهای خنک نگه داشتن خانه در تابستان داغ؛

ترفندهای صرفهجویی در مصرف برق

گرمایتیرماهامسالهمچونهمهتابستانهاباعثشده
که مصرف برق بیش از هر زمان دیگری در سال باشد  ،برای
فرار از گرمای زیاد نشستن زیر کولر تجربه مطبوع و لذت
بخشی است حال تصور کنید که در یکی از همین روزهای
گرم کولر شما از کار افتاده و دچار نقص شده یا اینکه برق به
دلیل مصرف باال قطع شده است .در این شرایط آیا شما هم
کنترلخودراازدستمیدهیدوعصبانیمیشویدیااینکه
تصمیم می گیرید به یک نوعی خانه را خنک نگه دارید؟
شاید به نظر نرسد که در این گرماگرم تابستان راه هایی
باشد تا بتوانید خود را در منزل خنک نگه دارید حتی زمانی
که برق رفته و هوای بیرون نیز جز نسیم سوزانی بیش نیست
تالش می کنیم در این گزارش چند راهکار برای خنک نگه
داشتن فضای منزل و خود شما پیشنهاد دهیم که در ادامه
میخوانید:
از پرده ها برای خنک کردن خانه استفاده کنید
براساس تحقیقات سی درصد گرمای خانه به صورت
ناخواسته از طریق پنجره های باز وارد منزل می شود
بنابراین در طول روز می توانید با کشیدن پرده ها و ایجاد
سایهبهخنککردنمنزلکمککنیدحتیزمانیکهوسیله
سرمایشی هم خاموش باشد .حتی پرده های ضخیم اما با
رنگروشنکمکبهخنکماندنمنزلمیکندالبتهمنظور
این نیست که خانه را تاریک کنید بلکه سایه انداختن در
خانه با پرده های روشن و ضخیم کمک کننده است.
در صورتی که خانه بزرگی دارید بهتر است با بستن برخی
درب ها کمک کنید تا خنکی از اتاقی که در آن حضور دارید
خارج نشود ،بنابراین با بستن درب های بدون استفاده
کمک می کنید که فضای دیگر اتاق ها خنک باقی بماند،
حتی کانال کولری در اتاقی که بالاستفاده است می تواند
بسته باشد تا خنکی به دیگر اتاق ها بیشتر وارد شود .این کار
می تواند در شب ها بالعکس انجام شود تا خنکی در منزل
جریان پیدا کند مثال در طول شب درب ها را باز کنید تا هوا
جریان یابد و خانه خنک تر شود.
پنکهبهجایکولرمیتواندمفیدباشد
اگر کولر منزل خراب شده یا خوب کار نمیکنید می توانید
با پنکه در اتاقی که هستید جایگزین کنید و کمک بزرگی به

جریان انداختن هوا دارد .برای یک اتاق کوچک یک پنکه
کوچک هم کفایت می کند حتی یک پنکه رومیزی هم می
تواند کارگشا باشد .در خیلی شهرها مثل شهرهای شمالی
از پنکه های سقفی هم استفاده می کنند که مناسب است و
میتواند در فصل های مختلف تنظیم متفاوتی داشته باشد.
بنابرتنظیماتاینپنکههادرفصلتابستانپنکهسقفیمی
بایستخالفجهتعقربههایساعتبچرخدچراکهخانه
را خنک نگه می دارد.
همه می دانیم که المپ های معمولی باعث گرمای زیاد
می شوند در حالیکه استفاده از المپ های کم مصرف هم
برای انرژی برق و هم گرمای منزل مناسب تر است بهتر
است در طول تابستان از المپ های کم مصرف بیشتری
استفاده کنید .سعی کنید در طول روز از روشن کردن المپ
ها خودداری کنید و نورطبیعی را استفاده کنید.
از المپ های کم مصرف و مالفههای خنک
غافلنشوید
بهتر است با تغییر دادن المپ ها فکری هم به حال مالفه
ها و لباس های خنک بکنید با تغییر لباس ها با لباس
های خنک و نخی بهتر است مالفه ها را هم نازک تر و از
رواندازهای خنک و تابستانی استفاده کنید .این مالفه ها
باعث عرق کردن کمتر می شوند و تاثیر زیادی بر دمای
محیط می گذارند .یکی دیگر از راهکارها برای خنک کردن
هنگام شب استفاده از کیسه های یخ اطراف تخت است که
باعث تغییر دمای محیط می شود.
در نقاط گرمسیری که هنگام غروب دمای هوا کاهش
می یابد ،از خنکی هوای بیرون می توان استفاده کرد با باز
گذاشتن گنجره ها هوای خنک به داخل خانه می آید و با
پنکه جریان این هوا بهتر می شود .حتی خوابیدن در پشه
بند روی تراس ها و پشت بام ها هم لذت بخش است.
دوش آب ولرم دمای بدن را تنظیم می کند
در فصل گرما دوش آب ولرم به جای آب داغ می تواند
مطبوع و خنک کننده باشد پس مطمئن باشید که چون
اجدادمان می توانیم از گرما حتی بدون کولر و پنکه هم جان
سالم به در ببریم  .بهتر است در ایام گرم از ادویه جات زیاد و
گرم و چای داغ استفاده نکنید.

آب زیاد بنوشید
برای خنک نگه داشتن بدن بهتر است از مواد غذایی مثل
آب خنک همراه با لیمو تازه و همینطور خوردن بستنی های
یخی خیلی کارساز است و به رفع تنش های بدنی نیز کمک
می کند به طور تقریبی برای 16ساعت می بایست 8جرعه
آب در هر ساعت بنوشید و همین خنک کننده بدن است.
حتی افشره میوه های مختلف هم اشتها به مصرف آب را
زیاد می کند.
استفاده از یخ و بستنی های یخ زده درست شده در فریزر
خیلی کمک کننده است حتی دیگر مواد غذایی مثل شیر
را هم می توانید با طعم دار کردن در فریزر نگه دارید.
در و پنجره ها را درز گیری کنید
یکی از راه های جلوگیری از هدر نرفتن هوای گرم و سرد
در تابستان و زمستان درزگیری کردن درب و پنجره ها است
از سویی برای اتاق ها تهویه قرار دهید و از سوی دیگر هم
با درزگیرهای آماده که دارای چسب هستند و یا درزگیرهای
دست دوز خانگی درب و پنجره ها را درزگیری کنید .حتی
با روش های خالقانه می توانید کولر دستی بسازید یا می
توانیدپنجرههایاطرافتانرابهگونهایبپوشانیدکهمحیط
خنک تر شود .حتی در داخل یخچال می توانید دستمال
های مربوط قرار دهید و با گرمای زیاد هوا از آنها برای خنک
کردن خود استفاده کنید حتی در گذشته کشورهای زیادی
مثل مصر باستان مشاهده شده که پتوهایشان را مرطوب
می کردند و با گرمای هوا از آنها استفاده می کردند تا کمی
گرمای محیط کم شود.
به عنوان نکته پایانی براساس آناتومی بدن بخش هایی از
اندام ها هستند که زودتر نسبت به سرما واکنش نشان می
دهند و همینطور بدن را خنک می کنند مثال دست و گردن
و مچ دست به کاهش دما حساس تر هسند چرا که رگ ها در
این قسمت ها به پوست نزدیک تر هستند استفاده از روش
های خنک کننده در این نقاط در گرما کارساز است چرا که
زودتر بدن را خنک می کند .لباس کمتر پوشیدن نیز در گرما
به خنک شدن بدن کمک می کند و در کنارش یک دوش
آب خنک در روزهایی که برق رفته یا کولر کار نمیکند دمای
بدن را تعدیل می کند.

مدیرکلدامپزشکیاستانقم:

کشتارگاههای قم آماده ذبح نذورات
عیدقربانهستند

مدیرکلدامپزشکیاستانقمگفت:کشتارگاههایپرتو،جاهد،سالنهای
کشتار واقع در مسجد جمکران و آسایشگاه بقیهالله بهزیستی آماده ذبح
نذوراتعیدقربانهستند.
مهدی رفیعی محمدی روز یکشنبه در نشستی خبری که بهصورت مجازی
برگزار شد ،افزود :با توجه به شیوع ویروس کرونا و بهمنظور پیشگیری از
تجمعات،امسالنیزهمانندپارسالپایگاههایسطحشهرراهاندازینخواهد
شد و کشتار در سالنهای کشتار دام و طیور انجام میشود.
وی از همه شهروندان تقاضا کرد :برای پیشگیری از بیماریهای مشترک
بین انسان و دام و کرونا ،حتما دام را برای کشتار به کشتارگاههای پرتو واقع
در کیلومتر  ۱۵محور قم -جعفریه ،جاهد واقع در کیلومتر هشت محور قم-
جعفریه،سالنکشتارمسجدجمکرانوسالنکشتارآسایشگاهبقیهاللهواقع
درمیدانشهیدمحالتیمنتقلکنند.
وی با بیان اینکه این کشتارگاهها از صبح روز عید قربان آماده پذیرش دام
هستند ،ادامه داد :پس از کشتار دام  ،گوشتها در مراکز ،بستهبندی و بین
نیازمندانتوزیعمیشود.
رفیعی خاطرنشان کرد :همچنین در کشتارگاههای پرتو و جاهد دامهای
زنده برای فروش موجود است و مردم میتوانند شخصا مراجعه و دام انتخاب
کنند .به گفته وی ،شهروندان میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر با
شماره تلفن  ۱۸۸و  ۳۳۸۰۰۱۸۷کشتارگاه دام جاهد و ۳۷۷۷۸۷۶۴و
 ۰۹۱۲۱۵۱۲۰۴۸کشتارگاه دام پرتو تماس حاصل نمایند.
وی اضافه کرد :همکاران دامپزشکی و ناظران بهداشتی و روحانیان نظارت
ذبح شرعی از ساعت  ۶تا  ۱۴روز عید قربان در کشتارگاهها حضور دارند.
مدیرکلدامپزشکیقمگفت:هماهنگینیزباصنفقصابهاانجامشدهتا
نسبت به کشتار دام در محل قصابی و تحویل گوشت به مردم تسهیل و تردد
به کشتارگاهها کمتر شود .وی افزود :امسال تیمهای نظارت بهداشتی سیار
در سطح شهر قم و شهرهای کهک  ،جعفریه ،دستجرد و خلجستان از ساعت
 ۶تا  ۱۴فعالیت دارند.
وی ادامه داد :اگر شهروندان تمایل دارند در منزل کشتار کنند میتواند
با تلفن دامپزشکی  ۳۶۱۲۳۴۵۶تماس بگیرند تا همکاران برای نظارت
بهداشتی به محل اعزام شوند و تمام خدمات رایگان است.
به گفته رفیعی ،کارشناسان اداره کل دامپزشکی در روز قبل از عید و عید
قربان آماده پاسخگویی به سوال شهروندان پیرامون کشتار بهداشتی دام
هستند.
وی با بیان اینکه استفاده از دستکش ،ماسک و فاصلهگذاری اجتماعی
در کشتارگاهها برای پیشگیری از ابتال به کرونا الزامی است ،گفت :برای
پیشگیری از بیماریهای انسان و دام توصیه میکنیم کشتار در کشتارگاه
صورت گیرد؛ اگر گوشت شرایط غیربهداشتی داشته باشد سالمت مردم به
خطر میافتد .وی افزود :گوشت باید پس از کشتار شستوشو داده و تا ۲۴
ساعت در شرایط یخچال نگهداری شود.
مدیرکل دامپزشکی قم بیان کرد :در روز عید قربان سال گذشته چهار هزار
و  ۸۴۲راس دام شامل چهار هزار و  ۳۷۴راس گوسفند ۴۳۰ ،راس بز۳۶ ،
راس گاو و  ۲نفر شتر با نظارت بهداشتی ذبح شد .وی افزود :همچنین ۶۴۸
کیلوگرم گوشت غیربهداشتی ۲۲۶،مورد کبد ۱۸۴،مورد ریه و ۵۱مورد کلیه
در کشتارگاهها ضبط و از چرخه مصرف خارج شد.
معاون جهاد کشاورزی استان قم:

پالککوبیدامهایپرورشیانجاممیشود

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم ،گفت :عملیات
پالک کوبی و هویتگذاری دامهای سبک و سنگین پرورشی موجود در
قم ،با هدف ارتقا وضعیت تولید محصوالت دامی استان به صورت مستمر
انجام میشود .علی اصغر همت بیان کرد :با انجام این طرح ،دستیابی به
آمار به روز از وضعیت دامهای پرورشی در قم امکان پذیر شده و شرایط برای
ارتقا تولید محصوالت دامی و کاهش ضایعات در این بخش مهم اقتصادی
فراهم استان میشود .وی افزود :همچنین استقرار نظام صحیح بهداشتی،
کنترل بازار برای دسترسی به میزان تقاضا و عرضه ،تسهیل در پردازش توزیع
نهادهها و حذف هزینههای موازی شناسایی دام از دیگر مزایای اجرای این
طرح در سطح واحدهای پرورش دام استان قم است .وی ادامه داد :توسعه
دامداری در قم نیازمند تامین بهموقع علوفه و سایر نهادههای مورد احتیاج
دامداران است که در همین راستا سازمان جهاد کشاورزی قم در قالب طرح
تغییر الگوی کشت ،گسترش کشت گیاهان علوفهای در استان را در دستور
کار خود قرار دادهاست .همت گفت :نحوه فعالیت واحدهای پرورش دام
استان بهمنظور کنترل شاخصهای کیفی بهصورت مستمر رصد میشود و
همین نکته موجب شدهاست تا محصوالت دامی تولیدشده در قم از کیفیت
مناسبی برخوردار باشد .وی ادامه داد :اصالح ساختار واحدهای دامپروری
استان و باال بردن ظریب ایمنی آنها در برابر بیماریهای واگیردار و سایر
خطرهاازجملهبرنامههایسازمانجهادکشاورزیقمبرایتقویتاینبخش
است .حدود ۶۰۰هزار راس دام سبک ازجمله گوسفند داشتی ،بره پرواری،
بز داشتی و بزغاله پرواری در قم پرورش مییابد ،همچنین بیش از  ۱۲۰هزار
راس دام پرواری و  ۲۴هزار راس دام شیری در قم وجود دارد که نشاندهنده
جایگاه این استان در تولید محصوالت دامی کشور است .حدود  ۱۳هزار
تن در بیش از ۶هزار و  ۵۰۰دامداری استان مشغول فعالیت هستند .بهطور
میانگین ساالنه حدود  ۳۸هزار تن گوشت قرمز و بیش از  ۱۵۶هزار تن شیر
در قم تولید و در بازار مصرف استان و خارج از آن عرضه میشود .هماکنون از
مجموع بیش از  ۱۴هزار بهرهبردار قمی در حوزه کشاورزی ،یک هزار و ۱۰۰
تن بانوان هستند  ،همچنین میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان قم
ٔ
زمینه محصوالت زراعی  ،باغی  ،دامی و شیالت
در سال برابر  ۸۰۵هزار تن در
است .بیشتر بهرهبرداران بخش کشاورزی قم را روستاییان استان تشکیل
میدهند بهنحویکه کشاورزی بهتنهایی  ۴۵درصد اشتغال روستاییان در
بخشهای مختلف استان را به خود اختصاص دادهاست.
معاونخدماتزائرینمسجدمقدسجمکرانخبرداد:

اجرای طرح قربانی برای سالمتی
امام زمان(عج) در دهه امامت و والیت
معاون خدمات زائرین مسجد مقدس جمکران از اجرای طرح قربانی برای
سالمتی امام زمان(عج) در دهه امامت و والیت با هدف استفاده از ظرفیت
های اجتماعی مسجد و هم افزایی گروه های جهادی جهت کمک رسانی به
محرومینجامعهخبرداد.
ابراهیم صدوقی با اشاره به اینکه «قرارگاه گامی به سوی جامعه مهدوی»
درششمین گام از فعالیت خود پس از ماه های شعبان و رمضان امسال،
برنامه ویژه ای را عیدسعیدقربان تا عیدسعیدغدیرخم در حوزه نهضت تعاون
و رزمایش همدلی و کمک مومنانه داشته و طرح قربانی برای سالمتی
امام زمان(علیه السالم) را دنبال می کند ،اظهار کرد :این قرارگاه با کمک
و همدلی خادمان و مردم خداجو و خیرین بزرگوار بر ادامه فعالیت های
حمایتی خود از نیازمندان و آسیب دیدگان از ویروس کرونا تاکید دارد.
وی با اشاره به اینکه ازآغاز به کار فعالیت قرارگاه تاکنون بالغ بر 90تن گوشت
و  900هزار پرس غذای گرم بین فقرا و آسیب دیدگان ازکرونا توزیع شده،
بیان کرد :این طرح از بیست ونهم تیرماه لغایت هفتم مرداد 1400در ایام
اعیاد قربان و غدیر با هدف استفاده از ظرفیت های اجتماعی مسجد و هم
افزایی گروه های جهادی جهت کمک رسانی به محرومین جامعه و ایجاد
شبکه تعاملی خدمات اجتماعی با رویکرد رفع فقر و محرومیت و دمیدن روح
امید و جریان سازمهدوی درجامعه اجرا می شود.

اقتصادی5

 شماره 5313ت وچهارم 
دوشنبه بیستوهشتم تیرماه  -1400سال بیس 

یک کارشناس پاسخ داد؛

بازارهای جذاب در دولت آینده کدام است؟

یک کارشناس بازار مسکن گفت :دولت برای مهار تورم مجبور است به بازارهای
ارز و طال ثبات بدهد ،بخشهای تولیدی هم که دچار رکود هستند و در این میان
بازارهای جذاب ،مسکن و بورس خواهد بود که دولت آینده باید به بورس رونق
بدهدتاسرمایههایسرگردانبهمسکنحملهنکند.
حسن محتشم اظهار کرد :مسکن با توجه به افزایش حدود  ۴۵۰درصدی
قیمت در سه سال اخیر ،هماکنون به ثبات نسبی رسیده که انتظار داریم همین
روند تا دولت آینده ادامه پیدا کند .دلیل اینکه بازار مقداری تعدیل شده خروج

سرمایهگذاران و دالالن است .فعاالن چون تصویر روشنی از برنامههای دولتی
آینده در بخش مسکن ندارند دست از خرید و فروش برداشتهاند و اندک معامالت
از نوع مصرفی و بیشتر در جنوب تهران انجام میشود.
وی افزود :سال گذشته کمتر کسی تصور میکرد که با توجه به شیوع ویروس
کرونا قیمت مسکن در تهران  ۹۴درصد افزایش پیدا کند اما این اتفاق افتاد .یکی
از دالیلش این بود که بورس دچار ریزش شد ،مردم سرمایههای خود را از این بخش
خارج کردند و به خرید مسکن اختصاص دادند .تولید هم از جمله تولید مسکن،

وزیر راه وشهرسازی:

در صورت عدم ثبت نام در سامانه ملی امالک مالیات میگیریم

وزیر راه وشهرسازی با تاکید براینکه مسکن نباید کاالی سرمایه ای باشد ،گفت :تاکنون ۳میلیون نفر در سامانه ملی امالک و اسکان کشور ثبت نام
کردهاند هرچند باید همه مردم در این طرح ثبت نام کنند و در صورت عدم ثبت نام اقدام به اخذ مالیات میکنیم.
محمد اسالمی شنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی با بیان اینکه در هفته گذشته در مراسمی با حضور رئیس جمهوری ،رویکرد فرایند و
جریان تولید مسکن را ایجاد کردیم ،افزود :در حوزه مسکن و شهرسازی و از لحاظ ساز و کار شیوه نامه و آیین نامه های دولت ،اقدامات مسکنی را روان
سازی کردیم .اسالمی گفت :بحث مسکن را در قالب طرح اقدام ملی مسکن شروع کردیم و  ۵۳۰هزار واحد مسکن را در قالب پروژه های گوناگون
آغاز کردیم و از این تعداد  ۲۸هزار و  ۸۰۰واحد تحویل دادیم که شامل بافت های فرسوده و پروژههایی که از طریق انبوه سازان در حال ساخت بود
را افتتاح کردیم .وی در ادامه با بیان اینکه  ۲۲هزار و  ۲۰۰مسکن مهر را افتتاح کردیم ،افزود :در هنگام ورود ما به دولت  ۴۸۰هزار واحد مسکن مهر
نیمه تمام بود که ما در این دوره تمام آنها را به صورت ویژه ساختهایم و آخرین اقدام ما امروز در صفا دشت بود که امکانات آموزشی را افتتاح کردیم .
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :یکی از این اقدام ها بحث تامین زمین بود که حدود  ۵۰هزارهکتار از اراضی خودمان را از جهاد کشاورزی تحویل
گرفتهایم و از سوی دیگر وام مسکن ملی را از  ۱۰۰میلیون به  ۲۵۰میلیون تومان افزایش دادهایم .وی همچنین درباره وام ودیعه مسکن نیز گفت:
حدود  ۲۵۰هزار نفر در این طرح ثبتنام کردهاند و ما پاالیشها را انجام داده و ب ه زودی کسانی که در سال گذشته وام ودیعه مسکن دریافت نکردهاند
و واجد شرایط دریافت وام ودیعه مسکن هستند ،این تسهیالت را دریافت کنند .اسالمی در ادامه با اشاره به اینکه تعیین سقف اجاره مسکندر کاهش
قیمت اجاره بسیار موثر بوده اما بسیاری از مردم ادعا میکنند که باعث افزایش قیمت شده است ،افزود :باید اینموضوع را یادآوری کنیم که در سال
گذشته یکی از شبکههای تلویزیونی مستاجران و مالکان خوب را معرفی میکرد و همین امر نشان داد که چقدر مالکان انصاف داشتند و در این حوزه
مراعات مستاجران را کرده بودند .وی درباره اجاره مسکن نیز گفت :در سال گذشته از بسیاری از مالکانی که صفر درصد قیمت اجاره را افزایش
داده بودند ،تقدیر کردیم .اسالمی همچنین در مورد واحدهای مسکن روستایی افزود ۵۹:میلیون واحد مسکن روستایی داریم که ۲میلیون و ۷۰۰
هزار واحد توسط بنیاد مسکن نوسازی شد ه است و هیچ خانه روستایی نیست که پرونده نوسازی توسط بنیاد مسکن نداشته باشد و ما نظارت کامل
ن واحد مسکن روستایی نوسازی شد  ۸۰هزار واحد و
بر مقاومسازی و نوسازی این واحدها داریم .وزیر راه و شهرسازی گفت :کمترین سالی که در آ 
بیشترین تنها ۱۸۰هزار واحد مسکن روستایی بود.

مشکالت خود را دارد و چالشهای متعددی مثل مالیات ،بیمه ،عوارض ،افزایش
هزینهها و غیره در بخشهای تولیدی وجود دارد و به همین دلیل سرمایه گذاری در
بخشهایتولیدیانجامنمیشود.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد :در حال حاضر نیز اگر دولت فکری برای
نقدینگیلجامگسیختهوسرمایههایسرگراننکنداحتمالحملهآنبههربازاری
وجود دارد .معتقدم فقط دو بازار است که قابلیت جذب سرمایهها در آن هست که
بورس و مسکن خواهد بود .دولت می داند که رشد قیمت ارز منجر به تورم عمومی
می شود و به همین دلیل آن را در محدوده مشخصی ثابت نگه می دارد .طال هم از
دالر تاثیر میگیرد و قیمت آن باال نمیرود.
محتشم ،افزایش ساخت و ساز همزمان با کنترل فضای داللی در بازار مسکن
را ضروری دانست و گفت :متاسفانه قیمت نهادههای ساختمانی مرتبا افزایش
می یابد و در حال حاضر سیمان حدود به پاکتی  ۷۰هزار تومان رسیده است .این
نوسانات قطعا اثرات تورمی در بازار مسکن می گذارد؛ چرا که سازندگان انتظار
سود دارند .البته رشد قیمت نهادهها ممکن است به این زودیها بر قیمتهای
بازار مسکن تاثیر نگذارد اما نهایتا اثرگذار خواهد بود .وی اظهار کرد :شرایط آینده
اقتصاد کشور شفاف نیست و انتظار بهبود ،دست کم در فضای عمومی وجود
ندارد .پرواضح است که بهبود شرایط در کوتاه مدت میسر نخواهد بود .اما اگر
دولت رئیسی برنامهریزی اصولی و مناسبی داشته باشد می توان امیدوار بود که در
بلندمدت تورم به حدود ۱۰درصد برسد و تورم کاالها از جمله مسکن کنترل شود.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به وعده رئیسی مبنی بر احداث یک میلیون
واحد مسکونی در سال گفت :در حال حاضر حدود  ۴۰۰هزار واحد توسط بخش
خصوصی ساخته میشود .بنابراین دولت باید کمک کند تا  ۶۰۰هزار واحد به
این مقدار افزوده شود .این موضوع نیز باید از طریق حمایتهای دولت از بخش
خصوصی انجام شود .در واقع دولت نقش نظارتی و تسهیلگری ایفا کند و ساخت
و ساز را به بخش خصوصی بدهد.
محتشم یادآور شد :تجربه مسکن مهر و مسکن ملی نشان داد که دولتها توان
اجرای پروژههای کالن در بخش مسکن را ندارند .دولت احمدینژاد در نظر
داشت سالیانه یک میلیون مسکن مهر بسازد اما میبینیم که بعد از ۱۴سال هنوز
 ۲میلیون و ۲۰۰هزار واحد به طور کامل تحویل مردم نشده است .مسکن ملی نیز
از سال ۱۳۹۸کلید خورد که باید تا امسال ۴۰۰هزار واحد ساخته میشد اما آنچه
تا کنون در عمل افتتاح شده حدود  ۳۹هزار واحد بوده است.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام طیور ایران اعالم کرد:

بالتکلیفی و توقف تامین ارز واردات نهادههای دامی
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام طیور ایران اعالم کرد :حدود ۱۵۰
میلیون یورو نهاده دامی توسط واردکنندگان از اواخر اسفند سال گذشته تا اواخر خرداد
سالجاری قبل از تخصیص ارز در بازارگاه تحویل وزارت جهادکشاورزی شده ،اما تامین ارز آن
بالتکلیفماندهاست.
محمد مهدی نهاوندی با اعالم این مطلب افزود :وزارت جهادکشاورزی شرط معرفی
واردکنندگان نهادههای دامی برای تخصیص ارز به بانک مرکزی را ارائه  ۹۰درصدی کاال در
سامانه بازارگاه اعالم کرده بود اما به رغم اجرای این شرط هنوز ارز واردات بخش قابل توجهی
از نهاده های دامی به واردکنندگان تخصیص داده نشده است.
وی تصریح کرد :واردکنندگان در جهت همراهی با دولت و کمک به تداوم روند تامین نهاده
دامی در شرایط خشکسالی اقدام به عرضه کاال و تحویل آن به دولت کردند اما بعد از گذشت
بیش از یک ماه از عرضه کاال در سامانه بازارگاه برای تخصیص ارز دچار بالتکلیفی هستند.
مساله قابل توجه این است که باقی مانده کاال هم در بنادر و گمرکات در حال فاسد شدن است،
امامتاسفانههیچمرجعیدربارهبروزچنینشرایطیپاسخگونیست.
براساس اعالم اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران عضو هیات مدیره این
اتحادیه خاطرنشان کرد :بدون تردید این نوع رفتارها نتیجه ای غیر از تشدید معضالت موجود
و بی اعتمادی بیش از پیش به دولت نخواهد داشت .به نظر می رسد در روزهای پایانی دولت
دوازدهم اندک انگیزه مدیران برای پاسخگویی به مشکالت و مطالبات مردم از میان رفته است
و ما به عنوان تشکل قانونی مربوطه از مجلس و تیم اقتصادی دولت منتخب درخواست داریم
که هرچه سریع تر با ورود به موضوع نسبت به رفع مشکالت موجود اقدام کنند.

ایجاد ۲.۱میلیونفرصتشغلی
در  ۴سال گذشته

براساس آخرین دادههای آماری در دولت دوازدهم (از ابتدای سال  ۹۵تا پایان  )۹۹با
اجرای برنامههای اشتغا لزایی در مجموع  ۲میلیون و  ۱۰۸هزار و  ۵۸فرصت شغلی در
کشور ایجاد شده است .برپایه این گزارش  ،دولت تدبیر و امید در چند سال گذشته برای
ایجاد فرصتهای شغلی جدید و حفظ اشتغال موجود به منظور توسعه اشتغال برنامهها و
طرحهای متعددی را در دستور کار خود قرار داد .سیاستهای فعال بازار کار ،برنامههای
حمایتیوتوسعهکسبوکارازجملهبرنامههایدولتتدبیروامیددربحثتوسعهاشتغال
بود که خود به موارد و برنامههای جزئیتری همچون کارورزی ،مهارت آموزی در محیط کار
واقعی ،یارانه دستمزد ،حمایت از مشاغل خانگی ،حمایت از رستههای اشتغا لزا ،تامین
ُ
مالیخرد،تکاپووموارددیگرتقسیممیشوند.طبقآخریندادههایآماریوزارتتعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،در سیاستهای فعال بازار کار طی چهار سال گذشته در مجموع
 ۲۷۹هزار و ۸۸۲فرصت شغلی ایجاد شده است که نتیجه اجرای برنامه مهارت آموزی در
محیط کار واقعی و کارورزی بهترین نتیجه را داشته است .سیاست حمایتی دولت از دیگر
برنامههای اجرایی وزارت تعاون در دولت دوازدهم بود که در نتیجه اجرای آن یک میلیون
و  ۴۰هزار و  ۶۸۱فرصت شغلی ایجاد شد .از جمله برنامههای این بخش میتوان به
ُ
تامینمالیخرد،قانونساماندهیوحمایتازمشاغلخانگی،اشتغالحمایتیسازمان
بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) اشاره کرد .وزارت تعاون در بخش توسعه کسب
وکارهانیزبرنامهریزیهایالزمراپیشبینیکردهبودوقانوناشتغالروستاییوعشایری،
تکاپو ،حمایت از رستههای اشتغا لزا و طرح ملی توسعه مشاغل خانگی را از سال ۱۳۹۷
اجرا کرد .با عملیاتی شدن این برنامهها در طی سه سال  ۷۱۳هزار و  ۴۸۶فرصت شغلی
ایجاد شد .در این سالها همواره بحث اشتغال اتباع خارجی با وجود بیکاری جوانان داغ
بود و همواره این انتقاد مطرح میشد که این افراد بسیاری از کسب و کارها را با درآمدهای
پایین اشغال کردند .وزارت تعاون در این زمینه نیز وارد عمل شده بود و در سال ،۹۶رقمی
برابر  ۲۵هزار و  ۱۷۵نفر ،در سال  ۹۷نیز  ۲۶هزار و  ۳۶۶نفر و در سال  ۹۸هم  ۲۲هزار و
 ۴۶۸نفر از افراد جویای کار را جایگزین اتباع خارجی کرده بود.
رئیس دفتر رئیس جمهور :

صنایع سیمان و فوالد در ساعات شب
اجازهفعالیتدارند

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت :براساس تصمیم چهارشنبه گذشته هیئت دولت،
صنایع سنگین ،چون فوالد و سیمان از شب تا صبح اجازه فعالیت دارند.
محمودواعظیدربارهقطعیبرقصنایعسنگین،چونفوالدوسیمانوتمهیداتالزم
برای جلوگیری از افزایش قیمت محصوالت این صنایع ،گفت :این وضعیت موقت است
و این کارها به دلیل افزایش دما در هفتههای پیشرو انجام میشود.
وی افزود :بر اساس تصمیمات چهارشنبه گذشته هیات دولت قرار شد به برخی
صنایع اجازه داده شود شب تا صبح فعالیت داشته باشند که سیمان و فوالد هم جزو
آن است.
آگهیابالغیهاخطاریهماده_101اموالمنقول
بدین وسیله به ورثه مرحوم اسمعیل جواهری سرمشق به نامهای)1:
امیرحسینجواهریسرمشق،نامپدر:اسمعیلتاریختولد1389/08/28شماره
ملی  0373832400:شماره شناسنامه، 0373832400:و )2بتول وصالی
شعاع،نام پدر:اکبر تاریخ تولد  1330/12/04:شماره ملی5719138986:
شماره شناسنامه 343:ابالغ میگردد :در موضوع پرونده اجرائی کالسه
 140000574له  :خانم فاطمه اسمعیلی و علیه:ورثه ی مرحوم آقای اسمعیل
جواهری سرمشق (محمد علی جواهری موثق و بتول وصالی شعاع و امیرحسین
جواهری سرمشق و نفیسه جواهری سرمشق و فاطمه اسمعیلی)،اعالم میگردد
که خط تلفن همراه به شماره 09123536153متعلق به آقای اسمعیل جواهری
سرمشق به مبلغ  100/000/000ریال (صد میلیون ریال) توسط اتحادیه صنف
تعمیرکاران و فروشندگان تلفن ثابت و همراه استان قم ارزیابی گردیده است.
چنانچه به مبلغ ارزیابی اعتراض دارید پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطار به
ضمیمه فیش بانکی دستمزد هیئت سه نفره کارشناسی تجدیدنظر به مبلغ
 900/000ریال به حساب سیبای کانون به شماره  0101787004006بابت
اعتراض به هریک از خطوط مذکور فرصت خواهید داشت تا اعتراض خود را کتبا
به این واحد اعالم نمائید .الزم به توضیح است پس از اتمام فرجه قانونی به تقاضای
بستانکار خط همراه مذکور به مزایده گذاشته می شود( .م الف)14254
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم
مهدیروزخوش

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده
های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل
تأییدنمودهاند:
-1رأی شماره  140060330002002056مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002573مربوط به
تورابعلی طالبی فرزند احداله درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 128/80
پالک شماره فرعی از  2174مکرر اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک  3121اصلی تبدیل شده واقع در قم
بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از عباسعلی سعیدی نسب صفحه130
دفتر (36م الف)10375
-2رأی شماره  140060330002003036مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000377مربوط به
عباس حیدری حاجی آبادی فرزند غالمرضا درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
 58/25مترمربع پالک شماره فرعی از 1760اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی
خریداری مع الواسطه از علی جان بیات صفحه 352دفتر(247م الف)10376
-3رأی شماره  140060330002000055مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000978مربوط به
مسلم دهدار فرزند یداله درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت135مترمربع پالک
شماره فرعی از2593اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه
از محمدتقی برخوردار صفحه 268دفتر(122م الف)10377
4رأی شماره  140060330002002283مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001578مربوطبه ابراهیم رضائی فرزند محمداسمعیل درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
 93مترمربع پالک شماره فرعی از  1960اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و
خریداری مع الواسطه از عباس خداوردیان (م الف)10378
-5رأی شماره  140060330002002251مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000225مربوط به
محمد ابراهیم اعزازی سبیل فرزند یوسفعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
140مترمربع پالک شماره فرعی از  1947/158/375اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت
متقاضی طی سند قطعی صفحه 296دفتر(160م الف)10379
-6رأی شماره  140060330002002847مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002603مربوط
به ابوالفضل اتراک فرزند سلطانعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
 64/40مترمربع پالک شماره فرعی از  2272/4/447و  2275و  2277اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک
 2275/4/774اصلی تغییر یافته واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی
صفحه  356دفتر ( 386م الف)10381
-7رأی شماره  139960330002004727مربوط به پرونده کالسه  1396114430002000121مربوط به
علی بابا پیر فرزند حسین در  3دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 193
مترمربعپالکشماره 3113اصلیواقعدرقمبخشحوزهثبتملکادارهدوقممالکیتمتقاضیطیسندرسمی

میباشد(مالف)10382
-8رأی شماره  139960330002004726مربوط به پرونده کالسه  1396114430002000120مربوط به
علی اصغر بابا پیر فرزند اسمعیل در سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
193مترمربع پالک شماره فرعی از 3113اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی
سندرسمیمیباشد(مالف)10383
 -9رأی شماره  140060330002001863مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002808مربوط به
محمدامین اسکندری مراد فرزند نصرت اله درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
102مترمربع پالک شماره فرعی از  2190اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و
خریداری مع الواسطه از حسن خطیبی صفحه 256دفتر( 67م الف)10384
-10رأی شماره  139660330002026877مربوط به پرونده کالسه  1392114430002004318مربوط به
شهریار طالبی فرزند مباحعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت(60شصت)
مترمربع پالک شماره 259فرعی از1953اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی مع
الواسطه از یوسفعلی خضرآبادی خریداری کرده است)(م الف)10385
-11رأی شماره  140060330002002992مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002117مربوط
به مهدی بخشی پور فرزند شمس اله درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
122/43مترمربع پالک شماره فرعی از  2560/5/26/45اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مالکیتمتقاضیطیسندقطعیثبتدفاترالکترونیکی(4014مالف)10386
-12رأی شماره  140060330002002997مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002116مربوط
به روح اله خادمی مجرد سراجه فرزند ابوالفضل درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت 116مترمربع پالک شماره فرعی از 2560/5/26/45اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مالکیتمتقاضیطیسندقطعیثبتدفاترالکترونیکی(5219مالف)10387
-13رأی شماره  140060330002002863مربوط به پرونده کالسه  1399114430002003134مربوط
به حسن وفائی خرم فرزند رجبعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
164/25مترمربع پالک شماره فرعی از1753اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی
طی سند قطعی شماره  125695مورخ  99/12/11دفترخانه  13قم(م الف)10333
-14رأی شماره  140060330002002564مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002327مربوط
به مصطفی بختیاری فرزند اسمعیل درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
144/62مترمربع پالک شماره فرعی از2374اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی
و خریداری مع الواسطه از علی دارابی بمیزان  123/10مترمربع صفحه  295دفتر  419و شرکت تعاونی مسکن
پرسنل هنگ ژاندارمری بمیزان 21/52مترمربع صفحه 86دفتر(362م الف)10334
-15رأی شماره  140060330002001481مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001026مربوط به
هادی گلبی فرزند مهدی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 60/30مترمربع

پالک شماره  5فرعی از 2302اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع
الواسطه از جعفر شجری صفحه 342دفتر(476م الف)10364
-16رأی شماره  139960330002014847مربوط به پرونده کالسه  1398114430002001569مربوط
به صالح نجاتی زرنق فرزند امامعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
79/25مترمربعپالکشمارهفرعیازباقیمانده1891/1اصلیواقعدرقمبخشحوزهثبتملکادارهدوقممبایعه
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از اسداله فالحیان صفحه 485دفتر(183م الف)10363
-17رأی شماره  140060330002002003مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002692مربوط به
زهرا میرزائی پور فرزند قربان درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 50مترمربع
پالک شماره فرعی از 2303اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع
الواسطه از فاطمه چرلی ثبت دفاتر الکترونیکی(476م الف)10362
-18رأی شماره  140060330002002520مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002574مربوط به
رضا کالء فرزند علی اصغر درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
121/95مترمربع پالک شماره فرعی از1825اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی
و خریداری مع الواسطه از اسماعیل علیزاده صفحه 241دفتر(19م الف)10361
-19رأی شماره  140060330002002521مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002635مربوط به
معصومه کالئی فرزند محسن در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت 121/95مترمربع پالک شماره فرعی از 1825اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از اسماعیل علیزاده صفحه 241دفتر(19م الف)10360
-20رأی شماره  140060330002003266مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000347مربوط به
ایران آزاددانا فرزند اکبر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 132مترمربع
پالک شماره فرعی از2482/1اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع
الواسطه از علی زرین اقبال صفحه 197دفتر(110م الف)10359
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی تا چنانچه اشخاص
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد
منطقه ی دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور
سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و اسکناس)
تاریخ انتشار نوبت اول1400/04/12:
تاریخانتشارنوبتدوم1400/04/28:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات
مالکانهمفروزیمتقاضیانپروندهتشکیلیطبققانونمذکوررابراساسگزارش
کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند.
-1رای شماره  140060330001001297مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001000236مربوط به محمد فالحی قمی فرزند ابوالفضل
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  150مترمربع پالک شماره 455
فرعی از  10934و  10933اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره
یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمدصادق آل اسحاق صادره
در دفتر  238صفحه (295م الف )10380
 -2رای شماره  140060330001002071مربوط به پرونده کالسه

 1398114430001000057مربوط به محمدمحسن ترکمنی فرزند عباس
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  699/96مترمربع پالک شماره
 10487اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه
عادی خریداری مع الواسطه از عباس ترکمنی خریداری طبق سند قطعی
شماره  32214مورخ  55/01/16دفتر  6قم (م الف )10400
 -3رای شماره  140060330001001599مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001001723مربوط به سعید پایانی فر فرزند عباس در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  153/86مترمربع پالک شماره
11561اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی
به شماره 83477مورخ 1399/10/13دفترخانه 11قم و سند قطعی به شماره

 33971مورخ 1391/12/09دفترخانه 29قم(م الف)10401
-4رای شماره  140060330001001045مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001000383مربوط به زینب نعیمی موحد فرزند ابوالفضل
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 168مترمربع پالک شماره11133
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی
خریداری مع الواسطه از علی اکبر جوانمرد قمی از سند قطعی  33886مورخ
 53/09/26دفترخانه  4قم(م الف )10402
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء
موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین
مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع

اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه
پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به
مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح
است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نخواهدبود.
(ایمان و اسکناس)
نوبت اول1400/04/12:
نوبت دوم1400/04/28 :
داود فهیمی نیک -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم
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هتتریکدرتصمیماتغیرمنتظره!

سه جدایی عجیب کمالوند در یک فصل

سهراببختیاریزاده:

ساختاردفاعیاستقاللبهترشدهاست

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل گفت :با انجام یکسری تغییرات مثبت در
استقالل ،ساختار دفاعی این تیم ترمیم شده است.
سهراب بختیاری زاده اظهار داشت :تا چند هفته پیش نسبت به اصول و ساختار
دفاعی استقالل نقدهایی وارد بود و فرهاد مجیدی به خوبی توانست این موضوع را
مدیریت کرده و به مرور زمان ساختار دفاعی تیمش را اصالح کند .وقتی من میگویم
ً
ساختار دفاعی ،منظورم صرفا خط دفاعی نیست .بلکه ساختار دفاعی است که از
جلوی زمین شروع میشود و به دروازه ختم میشود.
مدافع پیشین آبی پوشان بیان داشت :امروز که استقالل به سختی به هر تیمی
موقعیت گل میدهد ،ارسالن مطهری با آن پرس سنگین و دوندگی بیش از حدی
ً
که میکند سهم دارد ،مهدی قایدی یک سهم کامال ویژه دارد؛ چون حضور قایدی
جلوی زمین نصف هر تیمی را عقب نگه میدارد و تمرکز را از مدافعان تیم مقابل برای
بازی سازی میگیرد و مانع جلو کشیدن خط دفاعی میشود .هافبکهای میانی
مثل اسماعیلی ،ریگی ،رضاوند و مهدی پور نقش دارند و البته میرسیم به خط
دفاعی که حاال به یک ثبات کامل رسیده است.
وی افزود :خط دفاعی در هفتههای اخیر با رهبری سیاوش یزدانی خوب کار
میکند و این ثبات باعث شده آنها به هماهنگی کامل و درک متقابل از بازی یکدیگر
برسند؛ و در آخر هم باید برسیم به سید حسین حسینی که مرد شماره یک دربی شد
و به حق هم باید گفت نفر اول این بازی شد .او مهمترین پنالتی زندگیاش را گرفت.
کارشناس فوتبال در خصوص دربی شماره  ۹۶اظهار داشت :حساسیت بیش از
حد دربی باعث شد تا سرمربی هر دو تیم احتیاط را در دستور اولیه کارشان قرار دهند
وهمینتدابیراحتیاطآمیزباعثشدکمترینموقعیترویدروازهدوتیمایجادشود.
اما در همین بازی کم موقعیت ،استقالل چربش نسبی داشت و بیشتر از حریف
ً
صاحب توپ بود و بیشتر توانست به دروازه حریف برسد .یعنی اگر قرار بود حتما
برای این بازی یک برنده انتخاب میشد ،حق شاگردان مجیدی بود و در نهایت هم
ضربات پنالتی این حق را به آنها داد.
بختیاری زاده تصریح کرد :حاال که استقاللیها این کار بزرگ را انجام داده و از سد
پرسپولیس گذشتند ،باید مراقب دو بازی باقی مانده باشند و بر این باور نباشند که
کار برای قهرمانی شان به اتمام رسیده است .استقالل دو فینال واقعی دیگر در جام
حذفی دارد و آنها نباید اشتباه فصل گذشته را انجام دهند.
پیشکسوتآبیپوشانتاکیدکرد:جامحذفیجامشگفتیهاستوهیچتیمیدر
آن از پیش برنده نیست و لذا مجیدی و شاگردانش هم نباید به تیمهای باقی مانده در
این جام نگاه کنند و خودشان را از پیش برنده بدانند .تیم پیروز در هر بازی تنها زمانی
مشخص میشود که داور سوت پایان آن بازی را کشیده باشد.

سرمربی تیم فوتبال سایپا که برای خارج کردن این تیم از وضعیت قرمز جدول
ردهبندی جانشین ابراهیم صادقی شده بود برای سومین بار در یک فصل با
تصمیمیغیرمنتظرهاعالمکنارهگیریکرد!
زمانی که سوت آغاز فصل فوتبالی جاری به صدا در آمد ،فراز کمالوند مربی نام
آشنای فوتبال که بیش از  ۲۰سال سابقه مربیگری در سطوح مختلف فوتبال
ایران را دارد ،کار خود را با شاهین شهرداری بوشهر آغاز کرد .تیمی که ابتدا به
نظر نمیرسید شانس زیادی برای صعود به لیگ برتر داشته باشد .اما وی فصل
را نه با این تیم تمام کرد و نه با تیم های بعدی که هدایت آن را پذیرفت .این امکان

وجود دارد که کمالوند فصل را بدون تیم تمام کند.
کمالوند در این فصل تصمیمات عجیبی در انتخاب تیم ها و جدایی از آنها
گرفت تا یکی از پر رفت و آمد ترین مربیان این فصل باشد.
-۱شاهینبوشهر
کمالوند کارش را با این تیم آغاز کرد و در فاصله یک هفته مانده به پایان نیم
فصل اول لیگ دسته اول ،عطای ادامه کار در این تیم را به لقای آن بخشید و
به استقالل و فرهاد مجیدی پیوست تا نقش مدیر فنی را در کادر فنی مجیدی
ایفانماید.

جدایی غیر منتظره کمالوند از بوشهر خوشایند مسئوالن باشگاه ،مسئوالن
شهری و هواداران بوشهری نبود و انتقاداتی نسبت به وی مطرح شد ،اما کمالوند
تصمیم خود را گرفته بود تا ادامه کارش در این فصل را با استقالل تجربه کند.
-۲استقالل
با اعالم باشگاه استقالل کمالوند  ۱۶اسفند به عنوان مدیر فنی با آبی پوشان
آغاز به همکاری داشت و دوران خوبی را با این تیم تجربه کرد .اوج کار کمالوند
در کنار کادر فنی استقالل به رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا باز میگردد که آبی
پوشان در گروه سوم این مسابقات باالتر از الدحیل ،االهلی و الشرطه قرار گرفته و
به عنوان صدرنشین گروه مرگ راهی مرحله یک هشتم نهایی شدند.
بازگشت از عربستان مصادف شد با پایان غیر منتظره و عجیب کمالوند در
استقالل و در حالی که این موضوع از سوی هواداران و منتقدان این باشگاه با
تعجب مورد نقدهای فنی و منفی قرار گرفت ،کمالوند خیلی ساده و بدون آنکه
حتی یک جلسه در تمرینات استقالل شرکت کند ،از این تیم جدا شد و چند
ساعت بعد به عنوان سرمربی سایپا انتخاب شد.
-۳سایپا
کمالوند که جانشین ابراهیم صادقی در سایپا شده بود تا ناجی این تیم در حال
سقوط به لیگ یک شود ،هرگز نتوانست نارنجی پوشان را از منطقه خطر دور
نمایدوسایپاو کمالونددر مدتزمان ۳هفته ماندهبه پایانلیگبرتر،با ۲۳امتیاز
در رده پانزدهم جدول شانزده تیمی قرار داشته و بیشتر و جدی تر از همیشه
خطر سقوط را احساس میکنند.
امروز که سایپا بیشتر از همیشه به سقوط نزدیک شده ،خبر میرسد کمالوند
استعفای خود را اعالم کرده است که البته گویا این استعفا مورد موافقت و تایید
باشگاه نیست؛ که این بدان معناست که سایپاییها هم مثل شاهین بوشهر و
استقالل موافق جدایی وی نیستند .با این وجود تجربههای قبلی نشان داده
کمالوند در اخذ تصمیمات عجیب برای جدایی ید طوالیی دارد و این احتمال
وجود دارد که سایپا ۳هفته پایانی را بدون کمالوند راهی میدان شود.
فراز کمالوند در گرفتن تصمیمات عجیب هت تریک کرد تا بعد از شاهین
بوشهر و استقالل ،سومین جدایی خود در یک فصل را با سایپا تجربه کند .شاید
این مجموعه تصمیمات منجر به کاسته شدن از اعتماد مدیران باشگاه به وی
در آینده و کاهش شانس او برای در دست گرفتن هدایت تیمهای لیگ یکی و
لیگ برتری شود .آنچه مسلم است ۳ ،جدایی در یک فصل اتفاق خوبی برای
ً
هیچ مربی نیست و قطعا در سرنوشت کاری او بی تاثیر نخواهد بود.

سرمربیتیمفوتبالفجرشهیدسپاسیشیراز:

بازی با تیم «گل ریحان»
برای ما حکم فینال را دارد

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز گفت :بازی با تیم گل ریحان البرز
برای ما حکم فینال جام حذفی دارد و با تمام قدرت برای کسب پیروزی و صعود به
لیگ برتر به میدان می رویم.
علی اصغر کالنتری در آستانه دیدار حساس این تیم مقابل نماینده البرز  ،گفت:
وضعیت فنی و روحی تیم ما بسیار خوب است و بازیکنانمان شرایط حساس این
دیدار را درک میکنند و به طور کامل آماده رویارویی با تیم گل ریحان البرز هستیم.
وی افزود :هیچ بازیکن محروم و مصدومی نداریم و آرش ملک دروازه بان تیم ما هم
که در آستانه بازی قبلی مصدوم شده بود ،مشکل خاصی ندارد و میتواند در بازی
فردا مارا همراهی کند.
سرمربی زردپوشان در خصوص احتمال تبانی در هفته پایانی لیگ آزادگان بیان
داشت :در خصوص این مسائل خود فدراسیون فوتبال ناظر مسابقات است و ما
بدون در نظر گرفتن این موارد و با این دیدگاه که گویی در فینال جام حذفی قرار
است بازی کنیم ،با تمام قوا به مصاف گل ریحان البرز میرویم و به هیچ عنوان این
تیم را دست کم نمیگیریم و از همه هواداران تیم فجر سپاسی میخواهم تا با دعای
خیر خود به ما کمک کنند.
تیم فجر شهید سپاسی شیراز که از روز شنبه در تهران و در زمین آکادمی ملی
المپیک آخرین مراحل تمرینات خود را برای دیدار مقابل نماینده البرز پشت سر
میگذارد ،در هفته سی و چهارم و پایانی لیگ دسته یک فوتبال کشور ،از ساعت
 ۱۹و  ۴۵دقیقه روز دوشنبه در ورزشگاه انقالب کرج به مصاف تیم گل ریحان البرز
میرود .در جدول مسابقات ،تیم فجر شهید سپاسی با  ۵۷امتیاز و بدلیل تفاضل
گل بهتر نسبت به تیمهای هوادار و بادران تهران در صدر جدول قرار دارد و با توجه
به احتمال برتری این دو تیم تهرانی مقابل حریفانشان ،فجریها برای صعود به لیگ
برتر میبایست میزبان خود را که با  ۱۸امتیاز در انتهای جدول رده بندی قرار دارد و
سقوطش به لیگ دسته دو قطعی شده شکست دهند.
درپایاناینمسابقات،دوتیمنخستجدول،جوازحضوردرفصلبعدیمسابقات
لیگبرترفوتبالباشگاههایکشورراکسبمیکنند.
موافقتمالکباخریدحاجصفی؛

مبلغقراردادکاپیتانتیمملیفوتبالایران
با آ.اک یونان فاش شد

مالک باشگاه آ.اک یونان با جذب احسان حاج صفی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران
موافقت کرد و مبلغ قرارداد این بازیکن در یکی از رسانههای یونان فاش شد.
احسان حاج صفی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران یکی از گزینههای مدنظر باشگاه
آ .اک یونان در نقل و انتقاالت تابستانی است و اگر مشکلی پیش نیاید ،این مدافع
تیم سپاهان ،فصل بعد در سوپر لیگ یونان بازی خواهد کرد.
حاج صفی سابقه بازی در تیمهای پانیونیوس و المپیاکوس یونان را داشت اما بعد
از رسانهای شدن مذاکراتش با تیم آ .اک ،جو منفی علیه او در یونان شکل گرفت.
باوجود بیانیه شدید انجمن هواداران آ .اک علیه کاپیتان ایران ،به نظر میرسد
انتقال حاج صفی به این تیم قطعی است و موافقتهای الزم صورت گرفته است.
روزنامه «فورزا» یونان از توافق شفاهی حاج صفی با آ .اک و موافقت «دیمیتریس
ملیسانیدیس» مالک باشگاه با جذب این مدافع ایرانی خبر داده است.
به نوشته این روزنامه ،حاج صفی از طریق یک مدیر برنامه یونانی که دوستی نزدیک
و دیرینه ای با دیمیتریس دارد به باشگاه آ .اک معرفی شده و همین موضوع موافقت
مالک آ .اک را در پی داشته است.
فورزا اعالم کرد مبلغ قرارداد حاج صفی با آ .اک  ۳۰۰هزار یورو خالص به عالوه
پاداش است و انتقال او به عنوان بازیکن آزاد صورت میگیرد .در واقع آ .اک پولی
بابتانتقالحاجصفیبهباشگاهسپاهانپرداختنمیکند.
کریمانصاریفرددیگرکاپیتانتیمملیایرانهمفصلگذشتهدرتیمآ.اکبازیکرد
و در صورت انتقال قطعی حاج صفی ،تیم ملی ایران دو نماینده در این تیم خواهد
داشت.
جدال با ایران حساس میشود؟

احتمال حضور کیروش در تیم ملی عراق

دو روزنامه پرتغالی به احتمال حضور کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم ملی
ایران در تیم عراق واکنش نشان دادهاند.
بحث حضور کارلوس کی روش در تیم ملی فوتبال عراق جدی تر از گذشته مطرح
شده است .رسانههای عراق در ساعات گذشته از مذاکرات قطعی فدراسیون این
کشور با کی روش خبر دادهاند .گفته میشود پیشنهاد عراق به سرمربی سابق تیم
ملی ایران  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار یورو است.
بعید نیست کی روش که بعد از برکناری از هدایت تیم ملی کلمبیا بدون تیم مانده
است ،به پیشنهاد عراق پاسخ مثبت بدهد .در این صورت تقابل تیم ملی ایران با عراق
در مرحله سوم انتخابی جام جهانی حساستر خواهد شد.
خبر حضور کی روش در تیم ملی عراق در روزنامههای ورزشی پرتغال هم بازتاب
یافتهاست.
روزنامه «رکورد» در این خصوص اعالم کرد کی روش که بعد از جدایی از کلمبیا
بدون تیم مانده است ،به عنوان گزینه احتمالی تیم ملی عراق منصوب میشود.
این روزنامه نوشت« :هدف اصلی فدراسیون عراق صعود به جام جهانی  ۲۰۲۲قطر
است و اعتقاد دارد کی روش گزینه مناسبی برای رسیدن به این هدف است .الزم به
یادآوری است که کی روش در آسیا دو بار با تیم ملی ایران به جامهای جهانی ۲۰۱۴
و  ۲۰۱۸صعود کرده است».

مجیدنامجومطلق:

مربیسابقدروازهبانهایپرسپولیس:

حامد لک در حد خودش نبود

مربی پیشین دروازه بانهای پرسپولیس گفت :حامد لک پنالتی گیر است و در بازی با استقالل هم دو جهت را خوب
تشخیص داد و یک پنالتی هم گرفت اما نتوانست در حد خودش عمل کند.
محسنسیدیدربارهشکستپرسپولیسمقابلاستقاللتهراندرمرحلهیکچهارمنهاییجامحذفیفوتبالکشورگفت:
پرسپولیس در طول بازی با استقالل کمی خسته بود و احساس میشد این تیم ریکاوری خوبی نشده است .در مجموع هم
بازی تاکتیکی از سوی هر دو تیم ندیدم و آنها منتظر اشتباهات فردی بودند تا روی یک اتفاق به گل برسند.
او درباره انتقاد از عملکرد بازیکنان پرسپولیس افزود :پرسپولیس مشکل انگیزه پیدا کرده است .لیگ برتر فرسایشی شده
است .وقتی تماشاگر هم به ورزشگاه نمیآید خستگی ذهنی بازیکنان چندین برابر میشود .باید فکری اساسی برای این
موضوع کرد .تجربه من از مربیگری در پرسپولیس این است که باید خلق انگیزه کرد.
مربی دروازهبانان پیشین پرسپولیس درباره عملکرد حامد لک در چارچوب دروازه پرسپولیس گفت :حامد لک پنالتی گیر
است و در بازی با استقالل هم دو جهت را خوب تشخیص داد و یک پنالتی هم گرفت .با این حال نتوانست در حد نام خودش
عمل کند .ضمن اینکه شایعهای درباره دخالت مربیان در پرشهای او وجود داشته است.
سیدی خاطرنشان کرد :من برای داود فنایی (مربی فعلی دروازه بان های پرسپولیس) احترام ویژهای قائلم و او را دوست
خودم میدانم .دروازهبان باید در هنگام پنالتی پادشاهی کند و هیچ فشاری را احساس نکند .اگر تمرکز لک روی عملکرد
فردی خود باشد باز هم میتواند برای پرسپولیس بازی کند .حاال دیگر وقتش است انگیزه قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر
بیش از پیش شود.

استقالل شانس اول قهرمانی در جام حذفی است

مربی اسبق استقالل گفت :آبیپوشان با پیروزی در شهرآورد به طور حتم شانس اول قهرمانی در جام حذفی هستند
و امیدوارم در پایان فصل بتوانند یک جام به هواداران خود هدیه دهند.
«مجید نامجومطلق» با اشاره به پیروزی استقالل مقابل پرسپولیس در چهارچوب جا م حذفی باشگاههای ایران،
اظهار داشت :با توجه به اینکه دیدار شهرآورد در جام حذفی برگزار میشد و تیم بازنده باید از این رقابتهای کنار
میرفت دو تیم با احتیاط وارد زمین شدند.
وی افزود :احتیاط بیش از حد ۲تیم و حساسیتهای مسابقه باعث شد از نظر فنی ،فوتبال سطح باالیی را به نمایش
نگذارند و بیشتر دنبال گل نخوردن باشند.
مربیاسبقاستقاللخاطرنشانکرد:استقاللباتماممشکالتمدیریتیوحاشیههاییکهازاینبابتداردبهپیروزی
رسید و باید به «فرهاد مجیدی» و بازیکنان این تیم که تالش زیادی برای موفقیت تیم میکنند تبریک ویژه گفت.
نامجومطلق تصریح کرد :متاسفانه به جای اینکه مدیریت باشگاه به دنبال حل مشکالت باشد فرهاد مجیدی بار این
مسائل را به دوش میکشد و این نشان از ضعف مدیران استقالل دارد.
وی تاکید کرد :استقالل با این پیروزی به طور حتم شانس اول قهرمانی در جام حذفی است تا در پایان فصل بتواند
یک جام به هواداران خود هدیه دهد.
مربی اسبق استقالل در پایان گفت :هواداران استقالل به خوبی از شرایط موجود باخبر هستند و انتظار دارند
مسووالنی که برای باشگاه بزرگ استقالل تصمیم گیری میکنند در آینده انتخابات بهتری داشته باشند.

عزیزیخادم:

نباید درباره VARتوقع بیهوده ایجاد شود
رئیس فدراسیون فوتبال گفت :با توجه به اینکه پروسه استفاده از تکنولوزی VAR
یک فرایند بلند مدت است و مرحله به مرحله زیر نظر فیفا طی شود ،نیاز به زمان داریم
و نگاهها باید واقع بینانه باشد و ایجاد توقع بیهوده نداشته باشیم.
جلسه کارگروه سیستم کمک داور ویدئویی ( )VARپیش از ظهر دیروز با حضور
رئیس فدراسیون ،رئیس سازمان لیگ ،سرپرست دبیرکلی و اعضای کارگروه در دفتر
رئیسفدراسیونبرگزارشد.
عزیزی خادم در ابتدای این جلسه گفت :با توجه به اینکه پروسه استفاده از این
تکنولوزی یک فرایند بلند مدت است و مرحله به مرحله زیر نظر فیفا طی شود ،نیاز به
زمان داریم و نگاهها باید واقع بینانه باشد و ایجاد توقع بیهوده نداشته باشیم .خدمات
شرکت های داخلی و خارجی توسط کارگروه بررسی و ارزیابی می شود.

وی در ادامه اضافه کرد :فدراسیون فوتبال از تله بدهی که در آن افتاده بود ،نزدیک
به  ۳۰میلیارد تومان بدهی معوقه را پرداخت کرده است .هر تصمیمی که کارگروه
 VARدر این زمینه بگیرد از جانب فدراسیون مورد تایید است .زبدهترین افراد در
این گروه حضور دارند .مشکل مالی برای استفاده از این تکنولوژی نداریم ،بلکه
مشکلی اصلی تحریم هاست .رئیس فدراسیون در پایان این نشست یادآور شد:
آنطور که گفته میشود داوری مظلوم است ،در حال حاضر به این صورت نیست.
مدیران ارشدفدراسیون از حوزهداوران انتخابشده است.بودنعلیرضافغانیدر این
کارگروه غنیمت است .حتی زمانی که وی در ایران حضور نداشته باشد در جلسات
به صورت ویدئو کنفرانس شرکت خواهد کرد .در ادامه علیرضا فغانی گفت :امیدوارم
در فدراسیون جدید این عزمی که وجود دارد با یک کار تیمی و اصولی به نتیجهای

مثبت در زمینه ورود  VARبه فوتبال کشور همراه شود .در هر حال کالسهای
آموزشی داوران ،نرم افزار ،قرارداد برای وارد کردن تجهیزات ،نصب و راه اندازی آنها در
ورزشگاهها اتفاقی نیست که بتواند ظرف مدتی کوتاه آنها را انجام داد .با این حال با
برطرف شدن مشکالت تحریمی سرعت انجام کار هم انشاءالله باالتر میرود.
الزم به توضیح است ،در این نشست اعضا درباره روند راه اندازی  ،VARمیزبانی
مسابقات مرحله نهایی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر و آماده سازی ورزشگاه آزادی بحث
و تبادل نظر کردند .در پایان این نشست مجددا تاکید شد که پروسه استفاده از این
تکنولوزی یک فرایند بلند مدت است و مرحله به مرحله این فرایند زیر نظر فیفا باید
طی شود .همچنین مصوب شد در روزهای آینده از ۱۵شرکت مورد تایید فیفا که توان
تامین تجهیزات مورد نیاز را دارند ،استعالمهای الز م اخذ شود.

عبدالعلیچنگیز:

مهاجم پیشین تیمفوتبال استقالل گفت :احتیاطو ترس
از شکست باعث شد تا یک دربی بدون کیفیت را تماشا
کنیم.
عبدالعلی چنگیز در مورد پیروزی استقالل در دربی ۹۶
گفت :یک دیدار کامال ساکن و سرد را تماشا کردیم .به یاد
ندارم که در طول این سالها چنین بازی بی کیفیتی را از دو
تیم تماشا کرده باشیم .دو تیم آنقدر محتاطانه بازی کردند
که در نیمه اول هیچ خطری بر روی دروازه ها بوجود نیامد و
گلرهابیکارترینبازیکنانزمینبودند.
مهاجم پیشین استقالل در مورد عملکرد آبی پوشان و
پیروزی آنان در ضیافت پنالتی افزود :آبی ها که روزهای
بحرانی را سپری می کنند توانستند با این برد آرامش را به
اردوی خود بیاورند .اگر چه آنها هم همانند رقیب سنتی
خود ،بازی محتاطانه ای را در دستور کار قرار داده بودند

در دربی فقط پنالتی ها جذاب بود

اما مالکیت توپ بیشتر از آنان بود ولی استرس شکست و
تبعات آن باعث شد تا هر دو تیم نتوانند بازی خوبی از خود
بهنمایشبگذارند.
چنگیز در ادامه خاطرنشان کرد :در نیمه اول که یک بازی
ضعیف و سرد را بازی کردیم ،نیمه دوم هم چنگی به دل نزد
اما در دو وقت اضافه تنها سه موقعیت برای دو تیم بوجود آمد
که ضربه آل کثیر به تیر دروازه برخورد کرد و ضربات مطهری
و قاعدی از استقالل به گل تبدیل نشد.
مهاجمپیشیناستقاللدرموردضرباتپنالتیهمگفت:
تنها دقایق جذاب بازی سرخابی ها ،پنالتی هایی بود که دو
تیمزدند.معموالپنالتیباچاشنیشانسهمراهاست.البته
دقت در زدن ضربه خیلی مهم است ولی در دیدار سنتی
سرخابی ها استرس اجازه نمی دهد که بازیکنان کیفیت
همیشگی خود را داشته بانشد .فشار بیش از اندازه بر روی

محمدبنا:

همه شاگردانم شانس مدال دارند

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی درباره شانس مدال گرفتن شاگردانش در المپیک توکیو گفت :من همه را شانس مدال میدانم ولی این
اهمیت دارد که در روز مسابقه خوب بوده و شرایط دست به دست هم بدهد تا نتیجه بگیرند.
«محمد بنا» چند روز پیش از اعزام تیمش به توکیو در مورد وضعیت شاگردانش اظهار داشت :این آخرین اردوی ما است و تا چهارم مردادماه
ادامه دارد و بعد به توکیو می رویم .تیم پنجم مرداد به ژاپن می رسد که  ۵روز تا مسابقات وقت داریم .دهم مرداد روز اول رقابت های ما است که
علیرضا نجاتی و امین میرزازاده وزن کشی می کنند.
وی در مورد اینکه کشتی گیران شرکت کننده در این مسابقات آنالیز شده اند ،گفت :تمام مربیان مرتب با بچه ها حریفان را بررسی و آنالیز
می کنند .صحبت های الزم انجام شده ،هرچند بچه ها جوانند ،در عین حال باتجربه هم هستند .با بیشتر حریفان کشتی گرفتند و تقریبا
همه را می شناسند.
بنا در آستانه سومین المپیکش ،درخصوص شانسی که برای شاگردانش در توکیو قائل است ،گفت :با تالش و زحمت دو سال و اندی کادر
فنی و مدیریتی و همچنین کمک مربیان سراسر کشور ،این  ۵دالور از میان آنان سوا شدند که از هر نظر کامال در اوج هستند .من و کادرفنی
واقعا امیدوار هستیم که خوب مبارزه کنند .من همه را شانس مدال میدانم ولی این اهمیت دارد که در روز مسابقه خوب بوده و شرایط همه
دست به دست هم بدهد تا نتیجه بگیرند .باید تا روز مسابقه صبر کنیم.
وی در مورد اینکه پیش از این گفته بود تا المپیک در کنار تیم ملی خواهد بود ،تاکید کرد :طی صحبت هایی که با رییس فدراسیون انجام شد
بحثبراینبودکهبرنامهمانرابرایمسابقاتجهانیبدهیمچونفاصلهالمپیکتاجهانیکماست.بعدازالمپیکاگرفدارسیونالیقدانست
برای جهانی هم هستیم و بقی ه ماجرا با فدراسیون کشتی است.

بازیکنانیکهپنالتیمیزنندباعثشدتاقاعدیازاستقالل
و آل کثیر و عبدی از پرسپولیس ضرباتشان به گل تبدیل
نشده تا استقالل برنده این بازی باشد.
وی تاکید کرد :البته نباید از عملکرد خوب حسینی هم
چشم پوشی کنیم .او ضربه ای را گرفت که بسیار حیاتی
بود البته حسینی در هفته های گذشته عملکرد فوق العاده
ای داشته است .او در حال حاضر از اعتماد به نفس باالیی
برخوردار است .کادر فنی هم از او حمایت می کند و این
دو مسئله باعث شده که او بدون استرس و اشتباه از دروازه
استقاللحفاظتکند.
چنگیز با ابراز رضایت از قضاوت فغانی هم گفت :او یک
قضاوت خوب و بدون اشتباه را انجام داد .فغانی از تجربه
اش استفاده کرد .بازی را مدیریت کرد و شاهد بودیم که
برخالف دیدارهای همیشگی سرخابی ها ،با اینکه این

بازی حدود  ۱۳۰دقیقه به طول کشید اما هیچ درگیری و
حاشیه ای در بازی بوجود نیامد.
مهاجم پیشین استقالل در مورد دیدار روز سه شنبه آبی
پوشان برابر نفت مسجد سلیمان افزود :هم استقالل و هم
نفت باید این دیدار را با پیروزی به پایان برسانند .آبی ها به
دنبال این هستند که یک پله در جدول باالتر بروند و نفتی ها
هم به دنبال پیروزی در این دیدار هستند تا از سقوط به لیگ
پائین تر دور شوند .فرهاد مجیدی و محمود فکری که در نیم
فصل اول مربی استقالل بوده به خوبی از یکدیگر شناخت
دارند .آنها با تمام قدرت پای به این بازی خواهند گذاشت
اما با شرایطی که استقالل دارد و از لحاظ روحی و روانی در
وضعیت خوبی به سر می برد شانس آبی ها بیشتر از نفتی
ها خواهد بود و آرزو می کنم یک بازی خوب و تماشاگرپسند
را از دو تیم شاهد باشیم.
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حسینکمالی:

تفاوتی بین سیاست دولت روحانی و رئیسی درباره تحریم ها نیست

دبیرکل حزب اسالمی کار و چهره اصالح طلب بر این باور است که طبیعتا همه
کسانی که به نوعی خودشان را در رئیس جمهور شدن آقای رئیسی شریک می
دانند میخواهند یک سهمی در کابینه آتی داشته باشند.
گمانه زنی ها بر سر کابینه دولت آینده ،سهمخواهیها ،سرانجام پرونده های
مهمی چون برجام و  FATFاز جمله مسائل پیش روی ابراهیم رئیسی در جایگاه
سیزدهمینرئیسجمهوراست.حسینکمالیدبیرکلحزباسالمیکاردرگفت
و گو با خبرگزاری خبرآنالین بر این باور است که از نظر ایران تحریم ،تحریم است
حال هر اسمی داشته باشد از این رو در ارتباط با مسائل هستهای باید گفت که این
دولت با آن دولت هم فرقی نمی کند یعنی نه دولت آقای روحانی و نه دولت آقای
رئیسی و هیچ دولت دیگری نمی تواند در این مورد یک سیاست متفاوتی را اتخاذ
کند .او با اشاره به گمانه زنی ها درباره کابینه رییسی و همچنین سهم خواهی ها
می گوید :طبیعتا همه کسانی که به نوعی خودشان را در رئیس جمهور شدن آقای
رئیسی شریک می دانند میخواهند یک سهمی در کابینه آتی داشته باشند.
مشروحمصاحبهبا حسین کمالیدبیرکلحزباسالمیکارو چهرهاصالح طلب
را می خوانید؛
* آقای کمالی! پیش بینی شما از سرانجام پرونده های  FATFو برجام در
دولتآقایرئیسیچیست؟
در رابطه با بحث ،FATFیک تفاهم بین المللی صورت پذیرفته است و کشورهایی
که این را نپذیرند و شفافسازی اقتصادی را مورد پذیرش قرار ندهند ،روابط بانکی
و روابط اقتصادیشان در سطح بین الملل همیشه زیر سؤال و با مشکل مواجه
خواهند شد .هر کشوری می تواند تا حدودی مقاومت کند و تاخیر داشته باشد،
مثل تجارت جهانی که کشورهایی که دیر به تجارت جهانی پیوستند زیان بیشتری
دیدند تا کسانی که زودتر توانستند خودشان را با این مقوله تطبیق دهند ،اینکه
کسانی دلخوش به این شدند که به تجارت جهانی نپیوستند و اقتصاد معیشتی و
درون گرا را مورد توجه قرار دادند یک بحث دیگری است.
در رابطه با بحث برجام ،ایران مشکل خاصی ندارد در حقیقت بد عهدی و بد قولی
از طرف آمریکا صورت گرفته است ،آن چیزی که االن ایران پیگیری می کند این
است که اگر قرار باشد ایران بپذیرد که آمریکا دوباره به برجام برگردد و تاکید اروپایی
ها روی برجام باشد اما در مورد مسائل حقوق بشر و مسائل موشکی و مسائلی این
قبیلبخواهندجداگانهتحریمهاییرابرقرارکنندبرایایرانفرقنمیکندکهعنوان
این تحریمها چه باشد ،مثال عنوان آن هسته ای باشد یا حقوق بشری باشد و یا

موشکی باشد ،فرقی نمی کند چون از نظر ایران تحریم ،تحریم است.
سیاست دولت فعلی با دولت بعدی درباره تحریم ها فرقی ندارد
ایران می خواهد بعد از اینکه این مذاکرات ادامه پیدا کرد و گفت و گوها صورت
گرفت تحریمی در کار نباشد اما آنها می گویند ما تحریمهایی که در رابطه با مسائل
هستهای است را بر می داریم و بقیه تحریمها به قوت خودش باقی است و این
چیزی است که جمهوری اسالمی تا االن نپذیرفته است .این دولت با آن دولت هم
فرقی نمی کند یعنی نه دولت آقای روحانی و نه دولت آقای رئیسی و هیچ دولت
دیگری نمی تواند در این مورد یک سیاست متفاوتی را اتخاذ کند.
سیاستی که ایران اعالم کرده است این است که کل تحریم ها باید برداشته شود
و آنها می گویند یک بخشی از تحریم ها برداشته می شود و این موضوع اختالفی
است که ادامه دارد و تنها بحث برجام مطرح نیست .اروپایی ها و امریکایی ها شاید
تمایل داشته باشند که به سمت و سوی برجام حرکت کنند و تحریم های خودشان
را تحت عناوین دیگری اعمال کنند که ایران اینها را تا به حال نپذیرفته است.
اینکه اصولگرایان روی کار بیایند برجام و FATFتصویب می شود پیش
گوییاست!
* برخی قبل از انتخابات این بحث را مطرح می کردند که اگر اصولگرایان
روی کار آیند برجام و  FATFتصویب می شود و مخالفتهایی که در دولت
آقای روحانی انجام می شد را اصولگرایان حل می کنند .با آمدن آقای رئیسی
احتمال تحقق این گزاره وجود دارد؟
این به نوعی پیش بینی یا پیش گویی برمی گردد ،این به شناخت ما از عملکرد
کسانی که امروز مسؤلیت کار را در دست می گیرند ،برمی گردد .به نظر من االن
قابل پیش بینی نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد ولی مصلحت نظام ما این است
که یک دوره سازندگی را آغاز کند ،از تنش زدایی تبعیت کند و از هرگونه حرکتهای
تند و آسیب زننده به نظام جمهوری اسالمی جلوگیری کند.
باید ببینیم رییسی در سیاست خارجی چه سیاستی را دنبال می کند
*آقای کمالی! فکر می کنید روابط با غرب در دوره آقای رئیسی با دست انداز
و چالش رو به رو شود ؟
این به برنامه ریزی ها و سیاست هایی که دولت آتی اتخاذ خواهد کرد ،بر می گردد
باالخرهواقعیتسیاسیدرسطحبینالملل،واقعیتاجتماعی،واقعیتاقتصادی،
روابطی که در سطح بین الملل وجود دارد ،موقعیت ایران در سطح بین الملل و ..
همه اینها در تصمیم گیری های آتی مؤثر است.

از این رو باید ببینیم دولتی که روی کار می آید چه خط مشی و سیاستی را اتخاذ
می کند ،البته وزارت خارجه به عنوان مجری سیاستها خارجی نقش اساسی در
این مساله دارد یعنی می تواند زمینه های تصمیمات را فراهم کند و تصمیم گیران را
بااطالعاتدقیقبهتصمیماتدرستیبرساند.
کسانی که در این مورد تصمیم می گیرند در یک بخش هایی مجلس است که
تصمیم می گیرد ،در یک سری بخش ها ،شورای امنیت ملی تصمیم می گیرد و در
حقیقت یک تصمیم ملی است که همه ارکان نظام درگیر آن خواهد شد و مسوولیت
آن متوجه کل حکومت و مجموعه نظام جمهوری اسالمی است.
منافع ملی در پرونده هسته ای باید اصل قرار گیرد
*بهنظرشمااحتمالحضورچهرههاییمثلآقایباقریکنیوآقایجلیلی
در دستگاه دیپلماسی ،احتمال ادامه همان روشهای آقای احمدی نژاد در
پرونده هسته ای است یا فکر می کنید آقای رئیسی مقتضیات فعلی را درک
میکنند
آن چیزی که وجود دارد این است که قبل از انتخابات به یک گونه حرف زده می
شود و بعد از انتخابات به گونه دیگر .کسانی که تا قبل از انتخابات دنبال افزایش
حقوقکارگرانوهمسانسازیحقوقبازنشستگانبودنداالندارندشعاراینکهاین
مسائل برای کشور مشکل درست می کند را می دهند و می گویند که نباید افزایش
ها صورت پذیرد یعنی دولت جدید هنوز کارش را شروع نکرده ،از سوی محافظه
کاران این شعارها مطرح می شود.
احتمال دارد در سیاست خارجی هم یک چنین وضعیتی را شاهد باشیم ،یعنی تا
االن چیزی را گفته اند و بعد از این نکات و مسائل دیگری مطرح شود؛ به هر صورت
منافع ملی در این برنامه ها باید اصل قرار داده شود.
*بعضی ها می گویند ممکن است قدرت و اختیارات آقای رئیسی در بحث
مذاکرات هسته ای بیشتر باشد .به نظر شما با توجه به اینکه رهبری تاکید
دارند دیپلماسی و سیاست خارجی فقط در اختیار وزارت خارجه و دولت
نیست،چنینچیزیممکناست؟
اگر واقعیت کار را هم بخواهیم ببینیم در کشور ما تصمیم گیری در مورد مسائل
سیاست خارجی در شورای عالی امنیت ملی و به نوعی توسط شخص رهبری کنترل
می شود البته رابطه نزدیک بین دولت و رهبری می تواند تسهیل کننده امور باشد.
گمانههادربارهکابینهرئیسییککارتبلیغاتیاست
*پیشبینیشماازکابینهآقایرئیسیچیست؟یکدستاصولگرا؟تندرو؟
فراجناحی یا ...
در این لیست هایی که ارائه می شود معموال یک نفر می خواهد خودش را مطرح
کند و ده  ،بیست نفر دیگر را کنار خودش می گذارد و مطرح می کند .این لیست ها
معموال چندان مورد وثوق و معتبر نیستند یعنی احتماال کسانی که این لیست ها را
ارائه می کنند حدس می زنند که چه کسانی برای چه جاهایی مطرح و قابل طرح
هستند و آنها را در لیست می گذارند و اسم خودشان را هم در کنار آنها مطرح می
کنند ،این کار در حقیقت نوعی خود مطرح کردن بعضی از اعضای همان لیست
ها است و در حقیقت یک کار تبلیغاتی است اما اینکه آقای رئیسی و دوستان و
همراهان ایشان برای آینده سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور چه
تصمیمی را می گیرند و چه کسانی را برای مدیریت کار ها انتخاب می کنند.
طبیعی است که تصمیمی که ایشان میگیرد در همراهی با کسانی خواهد بود
که در موفقیت ایشان نقش داشتند ،پس با آنها گفت و گو خواهد کرد و لیستی را
ارائه خواهد داد که تا این لحظه اطالع دقیقی به دست نیامده است و آن چه که در
جامعه مطرح شده همین لیستهایی است که خود افراد منتشر می کنند.
اصولگرایانازکابینهرئیسیسهممیخواهند
*به نظر شما این نشان از سهم خواهیها است؟
بله .طبیعتا همه کسانی که به نوعی خودشان را در رئیس جمهور شدن آقای
رئیسی شریک می دانند میخواهند یک سهمی در کابینه آتی داشته باشند.
*پس کابینه فراجناحی بعید است تحقق یابد و ...
در آینده بیشتر مشخص خواهد شد که فراجناحی چه معنایی پیدا می کند.
در واقع هر چیزی را میتوان پیش بینی کرد ولی االن برای قضاوت زود است .ما
می خواهیم در مورد عملکرد کسانی صحبت کنیم که اظهاراتی متفاوت از گذشته
خودشان ارائه می دهند .بنابراین اگر ما پیش داوری کنیم و بگوییم این واقعیت
ندارد ،در حقیقت شاید آنها را وادار کنیم به همان سمت و سویی بروند که قبال بوده
اند و اجازه ندهیم که آنها یک حرکت فراجناحی و سازنده ای داشته باشد.

هانیزاده:گفتگوی ایران و مصر با چراغ سبز سعودی است

ایران و مصر پس از چهل سال عادیسازی روابط را آغاز میکنند؟

یک کارشناس مسائل خاورمیانه به خبرآنالین گفت :اگر
روابط تهران و ریاض بهبود پیدا کند و مذاکرات سه ماهه ایران
و عربستان به یک نتیجه و نقطه قابل قبول برسد،تاثیر خود را نه
تنها بر مصر بلکه به جهان عرب خواهد گذاشت.
بیش از چهل سال از قطع روابط ایران و مصر گذشته است
و حاال دو کشور بر سر برخی از پرونده های حساس و مهم با
یکدیگر گفتگو میکنند .در یک هفته گذشته برخی از رسانه
های عربی از گفتگوهایی بین ایران و مصر پرده برداشته اند.
روابط دو کشور در چهاردهه گذشته تعریفی نداشته است و هر
چند در برهههایی تصمیماتی برای بازگرداندن آن به روال عادی
صورت گرفته ،اما نتیجه ای نداده است.قاهره در هفته گذشته
میزبان یک هیات اطالعاتی از ایران بود که با مسووالن بلندپایه
در دستگاه اطالعاتی مصر دیدار کرده و به بررسی مجموعهای
از پروندههای حساس بین دو کشور پرداختند که برای مدت
طوالنی باعث اختالف و بحران در روابط بین مصر و ایران شده
بود.
دراین رابطه با حسن هانی زاده کارشناس مسائل خاورمیانه به
گفتگونشستهایمکهدرادامهمیخوانید:
تهران و قاهره بعد از چند تجربه ناموفق دوباره به سراغ
گفتگو با هم رفته اند .چرا بعد از مدت ها دوباره بحث
مذاکرات بین این دو به راه افتاده است؟
دولت مصر از ابتدای انقالب اسالمی سیاست متفاوتی
در رابطه با ایران اتخاذ کرد .به دلیل اینکه انور سادات رییس
جمهور اسبق مصر ارتباط گسترده ای در گذشته با رژیم
شاهنشاهی داشت و پس از پیروزی انقالب اسالمی در تقابل

با ایران قرار گرفت .بعد از او حسنی مبارک هم همین شیوه را
ادامه داد و در طول جنگ ایران و عراق هم کمکهای زیادی
به رژیم صدام داشت .انتظار می رفت که پس از دگرگونی های
بعد از  2011و حاکمیت یک ساله اخوان تغییراتی در سیاست
مصر صورت بگیرد .اما مصر همچنان سیاست غیر شفافی را
در مورد ایران اتخاذ کرد .دلیل این امر هم این است که مصر با
داشتن جمعیتی صد میلیون نفری جمعیتی کم درآمد است که
درآمدهایش محدود به گردشگری و استفاده از کانال سوئز به
عنوان کانال بین المللی و گرفتن مالیات از کشتی ها و همچنین
کشاورزی است .لذا مصر از ناحیه اقتصادی به عربستان و آمریکا
وابسته استوسیاستهای این کشور تابعی ازواشنگتنو ریاض
به حساب می آید .برای همین هرگاه ایران به عربستان نزدیک
شد ،مصر هم سیاست های خود را نسبت به ایران معتدل کرد.
اخیرا هم گفتگوهاییی بین ایران و عربستان در بغداد صورت
گرفت که به نظر می رسد تاثیرخودش را بر مصر باقی گذاشته .از
آنجاییهمکهمصرباچالشجدیدیبهنامسدالنهضهاتیوپیرو
به روست سعی می کند تنش های خود را در منطقه کاهش دهد
و از ظرفیت ایران هم برای تقابل با اتیوپی استفاده کند .قاهره در
صدد است که یک نوع تعادل را در رفتار خودش با تهران ایجاد
کند .اما به هر حال سیاست های مصر تابعی از سیاست های
عربستانوامریکاخواهدماند.
گفته می شود که قرار نیست روابط به صورت دیپلماتیک
و گسترده وجود داشته باشد و موضوع تنها ایجاد نوعی
توازن است .این توازن چگونه می تواند ایجاد شود؟
اقتصاد مصر اقتصاد شکننده ای است  .مخصوصا االن که سد

النهضه خطر جدی تلقی می شود و جریان سد نیل به این کشور
به شدت کاهش پیدا کرده و این برای کشاورزی مصر که تقریبا
یک سوم در آمدهای ملی این کشور را تشکیل می دهد به سمت
فروپاشی می رود .با توجه به شرایطی که در منطقه است ،به نظر
می رسد که ریاض در چرخش مصر به سمت ایران نقش دارد و
لذا یک نوع کاهش تهاجم از سوی مصر نسبت به ایران را از نظر
سیاسی و رسانه ای شاهد هستیم .به ویژه اینکه اتحادیه عرب که
مقر آن در قاهره است هم در طول سال های گذاشته سیاست
تهاجمی نسبت به ایران داشته است .من فکر می کنم که اگر
روابط ایران و مصر به حد قابل قبولی برسد طبیعتا اتحادیه عرب
هم در رفتارهای خود نسبت به تهران نوعی از نرمش را نشان
خواهد داد .اما به هر حال روابط مصر و ایران به نقطه ای که
روابطدیپلماتیکقابلقبولیوجودداشتهباشدنخواهدرسید.
ایجاد روابط کجدارو مریز چه اثری بر خاورمیانه خواهد
گذاشت؟ مصر در حال برقراری رابطه نزدیک تر با عراق
و اردن هم هست و ایا این گفتگوهایی که با ایران هم در
حال اجام است را می توان در ادامه همان مذاکرات بغداد
دانست؟
روابط مصر و اردن با عراق روابطی است که در چارچوب حوزه
کشور های عربی قابل تعریف است .طبیعتا عراق هم کامال موثر
در تعدیل رابطه اعراب با ایران است .اما روابط اقتصادی مصر و
ایران همیشه وجود داشته  .یعنی روابط تجاری و اقتصادی بین
دو کشور خیلی پررنگ تر از رابطه سیاسی است به دلیل اینکه
ایران سرمایه گذاری زیادی در حوزه نساجی و صنعتی از زمان
های گذشته با این کشور دارد .ایران به همین دلیل یک دفتر

حفاظت از منافع دارد که بر روابط اقتصادی نظارت می کند.
به نظر می رسد از نظر اقتصادی مصر به تهران باز هم نزدیک تر
خواهد شد اما در حوزه سیاسی اوضاع به طور مشابه پیش نمی
رود .چرا که مصر یک نگاه کامال امنیتی نسبت به رابطه با ایران
دارد .سه میلیون شیعه در این کشور هستند که قاهره را نگران
می کنند و مصر همواره با نگاه بدبینانه ای نسبت به ایران رفتار
می کند و همیشه نگاه امنیتی دارد .لذا در حوزه اقتصادی روابط
از این هم بهتر می شود اما در حوزه سیاسی روابط ناپایدار ادامه
خواهدداشت.
ما شاهد این هستیم که تهران و ریاض صحبت هایی با هم
دارند و پالس هایی می دهند .عراق واسطه شده و دو طرف
به نظر می آید که مایلند مشکالت را حل کنند .گفتگو با
مصر تاثیری هم بر روابط ایران و عربستان خواهد گذاشت؟
برعکس اگر روابط تهران و ریاض بهبود پیدا کند و مذاکرات سه
ماهه ایران و عربستان به یک نتیجه و نقطه قابل قبول برسد،تاثیر
خود را نه تنها بر مصر بلکه به جهان عرب خواهد گذاشت .چرا
که بسیاری از کشورهای عربی رفتارشان تابعی از رفتار عربستان
است و هرگاه روابط ایران با ریاض بهبود بیابد ،بقیه کشورهای
عربی به سمت ایران متمایل خواهند شد .مصر هم از جمله
این کشورهاست .طبیعتا سیگنال سبز عربستان به مصر وجود
داشته که با توجه به تصمیم ریاض برای گفتگو با ایران قاهره
هم می تواند دست به اقدامات مشابه بزند .البته فراموش نکنیم
که مصر سیاست های خودش را به طور مطلق با عربستان
هماهنگ می کند .هر گاه رابطه بین ایران و عربستان بهبود پیدا
کند ،مصر هم همین کار را تکرار می کند.

دراحیا برجام مهم تامین منافع ملی ایران است؛

توپ برجام در زمین ایران است یا غرب؟

ستون غربی برجام در حالی با همفکری آمریکا سعی در القای این نکته دارد که
توپ برجام در زمین ایران است که برجا م شکنی واشنگتن و تعهدگریزی تروئیکای
اروپا بر کسی پوشیده نیست .هر بازی جدیدی از سوی غرب برای کسب امتیاز در
مذاکرات ،راه احیای توافق را دشوارتر خواهد ساخت.
اگر چه ایران و دیگر اعضای توافق هسته ای به همراه آمریکا به این نتیجه رسیده
اند که ادامه مذاکرات هسته ای در دولت آتی ادامه یابد اما طرف غربی در این
مدت با کارشکنی های هدفمند سعی دارد در جایگاه شاکی قرار گرفته و تهران را
بانیبی نتیجهماندنگفتوگوهامعرفی کند.
«آنگال مرکل» صدراعظم آلمان در جریان سفری که روزهای پایانی هفته گذشته
س جمهوری آمریکا دیدار داشت ،اظهار
به واشنگتن کرده و با «جو بایدن» ریی 
کرد«:چالشهای زیادی درباره توافق هستهای وجود دارد و گمان میکنیم باید
هرآنچه الزم است برای دستیابی به نتیجه موفق انجام شود» .مرکل در ادامه به
طور تلویحی گفت :اکنون تصمیمگیری بر عهده ایران است و توپ در زمین ایران
قرار دارد.
این دومین مواضع خبرساز برجامی برلین دست کم در دو هفته گذشته است.
وزارت امور خارجه آلمان چهارشنبه  ۱۶تیر نیز اعالم کرده بود که این کشور
توگوهای
علیرغمغنیسازیاورانیومتوسطجمهوریاسالمیخواستارادامهگف 
هستهای برای احیای برجام است و سخنگوی وزارت خارجه آلمان تصریح کرد «ما
آمادهبازگشتبهمیزمذاکرههستیم».
البته مواضع وزارت امور خارجه آلمان پیش از آنکه برخی مقام های غربی و
ایرانی از موکول شدن مذاکرات به دولت بعدی سخن به میان بیاورند ،اتخاذ شده
بود .هفته گذشته بود که حجت االسالم «حسن روحانی» و «محمدجواد ظریف»
وزیر امور خارجه کشورمان اعالم کردند مذاکرات وین به دولت حجت االسالم
«سیدابراهیمرییسی»محولمیشود.
روحانی روز چهارشنبه  ۲۳تیر در جلسه هیات دولت ،سرنوشت مذاکرات را به
دولت بعد محول کرد و گفت که فرصت دستیابی به توافق هستهای از دولت او
گرفته شد و او بخاطر از دست رفتن این فرصت متاسف است .روحانی همچنین
ابراز امیدواری کرد که دولت رییسی کار را تکمیل کند .ظریف نیز چند روز قبل از
اظهارات روحانی در آخرین گزارش سه ماهه برجامی به مجلس شورای اسالمی،
ادامه مذاکرات احیای برجام را به دولت رئیسی سپرد.
مقامات غربی همچون مرکل در حالی تهران را به کوتاهی در انجام تعهدات خود
متهم می کنند که خود به ابتدایی ترین تعهدات برجامی خود پشت کرده اند .آنها
بعد از خروج آمریکا از برجام به رغم برخی اختالف نظرها با «دونالد ترامپ» رییس
جمهوری وقت آمریکا اما از اجرایی سازی سازو کارهای مالی مانند «اس پی وی»
و «اینستکس» سر باز زدند.
شکافی که در دولت ترامپ در دو سوی اقیانوس اطلس بین اروپا آمریکا ایجاد و
تعمیق شده بود ،در دولت بایدن پر شده است .بنابراین شاهد همسویی بیشتری
در محور غربی علیه ایران هستیم و اصرار آمریکا بر تحریم و کاربرد ابزارهای فشار بر
تهران با همراهی کشورهای اروپایی همراه است.
ضمن اینکه اروپا همواره با اتهامات حقوق بشری ،ایران را زیر فشار قرار می دهد.
همان گونه که رییس جمهوری منتخب کشور ما از این جهت در فهرست تحریم
های اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفته است .حجت االسالم والمسلمین رییسی در
سال  ۱۳۹۰به دلیل مسایل حقوق بشری در فهرست  ۸۰مقام ایرانی تحریم شده
توسط اتحادیه اروپا قرار گرفت و در سال  ۱۳۹۸وزارت خزانهداری آمریکا ،ایشان
را در لیست تحریمی خود قرار داد؛ تحریم هایی که غرب در مذاکرات برجام چاره
ای جز لغو آنها ندارد.
این دست از تعهدگریزی ها و کارشکنی های اروپا همزمان با راه اندازی کارزار
فشارحداکثری از سوی آمریکا ،ایران را به کاهش تعهدات ناگزیر ساخت؛
موضوعی که در هفته های اخیر به اختالف بین ایران و آژانس بین المللی انرژی
اتمی دامن زده است .تهران با هدف متوازن سازی تعهدات ،سلسله اقداماتی
شاملعدمتمدیدمهلتتفاهمنامهفنیباآژانسبینالمللیانرژیاتمی،تهدیدبه
پاک کردن فیلمها و اطالعات ضبط شده توسط دوربینهای آژانس از سایتهای
هستهای و اکنون طرح برنامه تولید اورانیوم فلزی با خلوص ۲۰درصد را در دستور
کار قرار داد.
البته در  ۶دور مذاکرات وین ،پیشرفت های چشمگیری حاصل و سیگنال ها
های مثبتی از سوی آمریکا صادر شده است که لغو تحریم بیت رهبری و نیز خروج
سپاه پاسداران انقالب اسالمی از ذیل گروه های تروریستی مورد نظر آمریکا از آن
جمله است .ضمن اینکه هر چند روز یک بار شاهد خارج شدن شماری از افراد و
نهادهای ایرانی از فهرست تحریم ها هستیم که لغو تحریم از سه مدیر بخش انرژی
ایران آخرین مورد آن بود.
مهمترینسیگنالمثبتآمریکابهمذاکراتطیهفتهگذشته،معافیتازتحریم
تجارت نفتی با ایران برای کره جنوبی و ژاپن بود .وزارت امور خارجه آمریکا ،کنگره
این کشور را مطلع کرد که از تحریم ها علیه تجارت نفت ایران چشم پوشی می
کند تا ایران بتواند به پول های بلوکه شده خود در کره جنوبی و ژاپن دست بیابد.
طبق اطالعیه ای که از طرف وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره فرستاده شده،
این معافیت توسط «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا امضا شده و انتقال
پول های ایران از حساب های مسدود شده به صادر کنندگان در ژاپن و جمهوری
کره را مجاز میسازد .البته یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این باره
گفته است که این معافیت انتقال هیچ گونه پولی را به ایران مجاز نمی سازد و تنها
برای بازپرداخت به شرکتهای کرهای و ژاپنی است که پیش از تشدید تحریمها در
دولت قبلی آمریکا ،به ایران کاالهای غیرتحریمی صادر کرده بودند.
در مجموع با توجه به توافقاتی که درباره لغو تحریم ها در مذاکرات وین صورت
گرفته و نیز سیگنال های مثبتی که همواره از سوی آمریکا ارسال می شود ،می
توانبهآیندهمذاکراتهستهایامیدواروخوشبینبود؛مذاکراتیکهبایدباعنایت
به منافع ملی پیش برود .بنابراین تفاوتی ندارد برجام در دولت روحانی احیا شود
یارییسی.

داریوش قنبری :

یک جناح سیاسی به تنهایی نمیتواند کشور را اداره کند

فعال اصالحطلب با بیان اینکه یک جناح سیاسی نمیتواند به تنهایی کشور را
اداره کند ،گفت :سید ابراهیم رییسی نمیخواهد جناحی عمل کند و تا اینجای
کار ثابت کرده به شعارهای خود پایبند است و میخواهد به سمت تشکیل کابینه
فراجناحیبرود.
داریوش قنبری  ،رفع تحریمها و تشکیل کابینه فراجناحی را دو مولفه مهم برای
موفقیت دولت سیزدهم دانست و گفت :اگر دولت سید ابراهیم رییسی بتواند
تحریمهارارفعکندمیتوانبهتغییرشرایطوبهبودنسبیوضعیتاقتصادیامیدوار
بود و تشکیل کابینه فراجناحی میتواند به روند موفقیت این دولت کمک کند.
عضو شورای مرکزی حزب مردمساالری ،با اشاره به مشی مستقالنه و فراجناحی
رییسی ،درباره تماسهای تلفنی دفتر رییس جمهوری منتخب با برخی از فعاالن
اصالحطلب ،گفت :رییسی قصد دارد خود را به عنوان فردی فراجناحی معرفی
کند .برخی بر این باورند فراجناحی بودن امکان پذیر نیست و این شاید نوعی
تاکتیک انتخاباتی باشد ،اما رییسی بعد از پیروزی در انتخابات بر مشی خود ادامه

داد.
وی ،اداره کشور از سوی یک جناح سیاسی را دشوار دانست و ادامه داد :به نظر
میرسد رییسی نمیخواهد جناحی عمل کند ،البته باید منتظر چینش اعضای
کابینه او باشیم که چگونه خواهد بود اما تا اینجای کار ،رییسی ثابت کرده که به
شعارهای خود پایبند است و میخواهد به سمت تشکیل کابینه فراجناحی برود.
رفع مشکالت اقتصادی کشور اولویت دولت سیزدهم است
قنبری ،اولویت دولت سیزدهم را رفع مشکالت اقتصادی کشور دانست و گفت:
این مشکالت ریشه در تحریمها دارد که باید به نوعی در حوزه سیاست خارجی
دولتسیزدهمسامانیابد.
عضو شورای مرکزی حزب مردمساالری افزود :تدوام مذاکرات برجامی یکی از
راهکارهای رفع تحریمهاست .دولت سیزدهم در صورتی میتواند در این زمینه
موفق شود که تیم ماهر و توانمندی در حوزه سیاست خارجی تشکیل دهد تا بتواند
مسائل و مشکالت حوزه سیاست خارجی را حل کند ،زیرا پیوند عمیقی بین حل

مشکالت حوزه سیاست خارجی و بهبود معیشت وجود دارد.
وی ادامه داد :هر دولتی بر سر کار آید بدون توجه به حل مسائل سیاست خارجی و
تدوام مذاکرات نمیتواند مشکالت حوزه اقتصاد و معیشت را حل کند.
قنبری گفت :با برنامهریزی منسجم میتوان بر مشکالت کشور فائق آمد به شرط
اینکه تعامل با جهان تقویت شود ،صحبت از تعامل به عنوان نادیده گرفتن توان
داخلی نیست و باید از این ظرفیت به شکل مناسب و حداکثری استفاده کرد.
اینفعالاصالحطلبافزود:توسعهاقتصادیهرکشوریوابستهبهتعاملباجهان
است و حتی پیشرفتهترین اقتصادهای جهانی هم نمیتوانند بدون ارتباط با سایر
کشورها رشد کنند .بنابراین نیاز به تعامل با جهان داریم ،مثال برای تامین نیازهای
اساسی کشور نیاز به ۸میلیون تن گندم داریم که این در سایه تعامل و مراوده تجاری
با سایر کشورها امکان پذیر است.
قنبری خاطرنشان کرد :در شرایط فعلی بدون منابع نمیتوان از برنامه ریزی و
چارچوب مدیریتی برای حل مشکالت کشور سخن گفت.
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از«جوجهکشی»تا«گاوکشی»
معاون خدمات شهری شهرداری قم خبرداد:

آخرین وضعیت شیوع کرونا دراستان قم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :طی بیست و چهار ساعت منتهی به بیست و هفتم تیرماه جاری ۶ ،تن در
قم بر اثر ابتال به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند .به گزارش عصر یکشنبه ایرنا از روبط عمومی دانشگاه علوم
پزشکی قم ،محمدرضا قدیر در گفتوگویی ،بیان کرد :طی این مدت ۱۲۷ ،بیمار با عالئم کرونایی در مراکز درمانی
قم پذیرش و  ۱۰۷بیمار جدید بستری شدند.وی ادامه داد :در این مدت  ۷۹بیمار مبتال به ویروس کرونا با بهبود
وضعیت جسمانی خود ،از مراکز درمانی قم ترخیص شدند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ،افزود :هم اکنون۴۹۲
بیمار مبتال به کرونا در مراکز درمانی استان بستری هستند که متاسفانه حال ۱۰۱تن از ایشان وخیم است.وی اظهار
داشت :از یک هزار و  ۳۵۸تست کرونایی که در  ۲۴ساعت گذشته در استان گرفته شده  ،نتیجه  ۳۱۶تست مثبت
بودهاست.قدیر با اشاره به آخرین وضعیت واکسیناسیون در این استان گفت :از ابتدای طرح وکسیناسیون در این
استان تا کنون ۸۵ ،هزار و ُ ۱۳۳دز واکسن به گروه های هدف تعیین شده توسط وزرات بهداشت تزریق شده که این
روند در روزهای اخیر با ورود واکسن های ایرانی سرعت گرفته است.

تشکیلکارگروهزیباسازی
ورودیهای شهر قم

معاون خدمات شهری شهرداری قم از تشکیل کارگروهی با مشارکت
شهرداری قم ،اداره کل راه و شهرسازی استان و اداره راهداری و حملونقل
جادهای استان برای زیباسازی ورودی شهر خبر داد.
سید امیر سامع در جلسه شورای سازمان زیباسازی شهرداری قم ،با اشاره
به برنامهریزی برای اتمام طرحهای زیباسازی در سطح شهر اظهار داشت:
پروژههای ناتمام در بینظمی و چهره شهر تأثیر زیادی داشته که باید هر چه
سریعتر رفع شود .وی با اشاره به پیام قدردانی هیئتامنای مساجد و مدیران
مدارس از شهرداری قم در راستای زیباسازی و نورپردازیهای صورت گرفته
ی و همچنین دیوارنوشته
ابراز کرد :قم در چند سال اخیر در بحث نورپرداز 
و مبلمان شهری تحول زیادی داشته اما زیباسازی چهره شهر هنوز جای
پیشرفت دارد .معاون خدمات شهری شهرداری قم با تأکید بر ساماندهی
زیباسازی ورودیهای استان قم و تبلیغات مناسب در عوارضی عنوان کرد:
زیباسازی ورودیهای دیگر شهر نیز در دستور کار قرار گرفته که در این راستا
کارگروهی با مشارکت اداره کل راه و شهرسازی و اداره راهداری و حملونقل
جادهای تشکیلشده است .وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان
اینکه اجرای تمام برنامههای سازمانهای تحت نظارت معاونت خدمات
شهری شهرداری با محوریت برنامه قم ۱۴۰۰تنظیمشده است گفت :از این
روش به چشمانداز ،هدف و طرحهای مناسب دست پیدا کرده و خوشبختانه
طرحهای مختلف را به بهترین شکل ممکن اجرا کردیم .سامع با تأکید بر
اینکه اجرای برنامههای مختلف سازمانهای شهرداری ازجمله زیباسازی
بر اساس چشماندازهای پیشبینیشده یک اصل است و باید موردتوجه
قرار گیرد ،خاطرنشان کرد :مدیران سازمان و معاونان تالش کنند با درایت و
برنامهریزی مدون تمام نیازهای امسال و سال آینده سازمان خود را مشخص
کرده و در راستای پیشرفت و آبادانی شهر تمام تالش خود را به کار گیرند.
وی با اشاره به بهرهگیری ظرفیت و توانمندیهای نخبگان و هنرمندان شهر
قم در عرصه زیباسازی و مبلمان شهری اذعان کرد :طراحی بوستان نجوم و
فضای وسط کهکشان منظومه شمسی در آن یکی از طراحیهای نخبگان
است که در آن طراحی این بوستان به بهترین شکل به تصویر کشیده شده
است ،بهطوریکه کودکان هنگام حضور در این فضا عالوه بر بازی و سرگرمی
اطالعات علمی بسیاری در این خصوص کسب میکنند.
شهروندان ازخریدوفروش زمین دراین محدوده ها خودداری کنند؛

کاربریاراضیمحدودهبلوارآیتاللهبروجردی
تابلوارپیامبراعظم(ص)فضایسبزاست

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با بیان اینکه متأسفانه شاهد
تقسيم غیرمجاز و فروش برخی زمينهای محدوده حدفاصل انتهای بلوار
جمهوری اسالمی و بلوار آیتالله بروجردی تا بلوار پيامبر اعظم(ص) هستیم
ً
گفت :اين اراضی طبق الزامات قانونی ،عمدتا بايد تبديل به فضای سبز
ً
شود .غالمرضا جانقربان  ،اظهار داشت :اخیرا شاهد گزارشهایی مبنی بر
تقسیمغیرمجازوفروشبرخی زمینهایواقعدر حریمشهربهویژه محدوده
حدفاصل انتهای بلوار جمهوری اسالمی و بلوار آیتالله بروجردی تا بلوار
پیامبر اعظم(ص) هستیم .وی با بیان اینکه متأسفانه این خریدوفروش در
افق طرح ساختاری -راهبردی و برنامهای برای الحاق به محدوده شهر قرار
ً
ندارد ،ابراز کرد :این خریدوفروش غیرقانونی بوده و این اراضی عمدتا برای
کاربری فضای سبز در نظر گرفتهشده است .معاون شهرسازی و معماری
شهرداری قم ادامه داد :با توجه به حساسیت موضوع و جهت جلوگیری از
ً
مشکالت بعدی و پیشگیری از تضییع حقوق عامه ،عمدتا ضوابط و مقررات
مربوط به اراضی واقع در حریم شهر ،به راههای مختلف به شهروندان قمی
اطالعرسانی عمومی شده است .وی با تأکید بر اینکه این اراضی طبق
ً
الزامات قانونی ،عمدتا باید تبدیل به فضای سبز شود یادآور شد :طبق قانون
و مقررات ،امکان اختصاص اراضی خارج محدوده ،به کاربری مسکونی منع
قانونی داشته و اشخاصی که نسبت به خرید این اراضی مبادرت میکنند،
ً
قطعا در آینده با معضالت متعددی مواجه خواهند شد.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم خبرداد:

تشریحوتبیینعملکرد
 ۶ساله شهرداری قم

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم از اجرای مجموعه
برنامههای رسانهای برای تبیین و تشریح اقدامات و عملکرد ۶ساله مجموعه
شهرداری قم خبر داد و گفت :سلسله نشستهای رسانهای مدیران ارشد
مجموعه شهرداری با اصحاب خبر و رسانه بهعنوان یکی از این مجموعه
برنامهها برگزار خواهد شد .مهدی کالنترزاده با اشاره به لزوم مستندسازی
اقدامات و عملکرد مجموعه بزرگ شهرداری قم در طول دوران تصدی دکتر
سقائیاننژاد گفت :باهدف مستندسازی و ایجاد زمینه استفاده از تجربیات،
دستاوردها و مجموعه اقدامات ماندگار و ارزشمندی که در طول این سالها
در شهر مقدس قم و برای زائرین و مجاورین بارگاه منور کریمه اهلبیت
علیهاالسالم به انجام رسیده است ،برنامهریزی بهمنظور احصاء ،گردآوری،
تدوین و فرآوری اطالعات عملکرد در قالب تعریف یک پروژه شاخص
اطالعرسانی از اسفندماه  ۱۳۹۹در دستور کار قرار گرفت .وی اذعان کرد:
مجموعه مطالبی که در این پروژه از عملکرد شهرداری قم احصاء و فرآوری
خواهد شد درنهایت بهعنوان یک سند ارزشمند در ادامه هوشمندانه مسیر
رشد،توسعهوتحولقممطرحخواهدشدوبرایعالقهمندانبهعنوانسندی
ارزشمند از تجربیات قابلدسترسی خواهد بود .کالنترزاده اهمیت ابعاد
مختلف و گسترده محتوا و مطالب این مجموعه گزارشها را از دغدغههای
اصلی در اجرای این پروژه دانست و اضافه کرد :شاخصها و رویکرد این
مجموعه اقدامات با تشکیل شورای تدوین عملکرد و انتصاب اعضای این
شورا از طرف شهردار قم پیگیری و مشخص شد .رئیس شورای تدوین
عملکرد شهرداری قم از دیگر مجموعه برنامههای تدوین و تشریح عملکرد۶
ساله شهرداری قم را برگزاری سلسله نشستهای رسانهای با حضور مدیران
ارشدمجموعهشهرداریعنوانکردوگفت:طبقبرنامهریزیهایانجامشده
 ۸نشست رسانهای در این خصوص برگزار خواهد شد که به علت شرایط ویژه
کرونایی و عدم امکان حضور حداکثری اصحاب خبر و رسانه ،ارتباط زنده
تصویری بر بستر فضای مجازی برای این نشستها در نظر گرفتهشده است.
وی خاطرنشان کرد :همچنین برنامهریزی الزم بهمنظور ارتباط شهروندان با
مدیران مناطق هشتگانه باهدف آشنایی بیشتر با اقدامات صورت گرفته در
سطح مناطق نیز انجامشده تا با استفاده از ظرفیت فضای مجازی ارتباط
شهروندان هر منطقه با مدیران شهری برقرار شود.
مدیرمنطقههفتشهرداریقمخبرداد:

آغاز عملیات اجرایی فاز سوم پیاده راه
(ره)
خیابانآیتاللهمرعشینجفی

مدیر منطقه هفت شهرداری قم از آغاز عملیات اجرایی احداث فاز سوم
پیاده راه خیابان آیتالله مرعشی نجفی(ره) خبر داد.
مجید متین فر با اشاره به تالش شهرداری قم برای تکمیل پیاده راههای
اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) اظهار داشت :عملیات اجرایی
احداث فاز سوم پیاد هراه خیابان آیتالله مرعشی نجفی (ارم) آغاز شد.

وجود  ۲۷۰متقاضی فرزندخواندگی در قم
معاون امور اجتماعی بهزیستی قم با بیان اینکه  ۲۷۰متقاضی فرزند در قم هستند ،گفت :فرزند پس از تحویل،
ششماهتادوسالتحتنظارتبهزیستیاست.مریمعلیشیریاظهارداشت ۱۰۴:فرزندبدسرپرستوبیسرپرست
در رده سنی نوزاد تا  ۲۲سال در شش مرکز در قم زیرمجموعه دفتر توانمندسازی «شبه خانواده یا دفتر امور کودکان
و نوجوانان» نگهداری میشوند که تنها یک مرکز شیرخوارگاه به صورت دولتی اداره میشود.وی گفت ۱۳۷ :فرزند
تحت پوشش بهزیستی نزد اقوام درجه یک نگهداری میشوند و یک میلیون و  ۲۰۰هزار تومان در ماه برای آنان
مستمری پرداخت میشود .وی با بیان اینکه  ۲۷۰متقاضی فرزند در قم هستند ،گفت :سال  ۱۵ ،۹۹فرزند خوانده
و  ۱۱فرزند به صورت امین موقت و در سه ماه امسال سه فرزند به صورت امین موقت و یک فرزند خوانده تحویل
متقاضیان شده است.معاون امور اجتماعی بهزیستی قم ادامه داد :پس از تحویل فرزند ،شش ماه تا دو سال تحت
نظارتبهزیستیاستوسپسشناسنامهکودکتحویلخانوادههامیشود.

طرح:محمدعلیرجبی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم خبرداد:

آبرسانی سیار به  ۲۲روستای استان قم

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب قم با اشاره به کاهش نزوالت جوی و افزایش دما،
از خشک شدن چاهها و چشمههای تامین کننده آب شرب و بهداشتی برخی از
روستاهای استان خبر داد و گفت :در حال حاضر  ۲۲روستای قم بهوسیله تانکر
سیار آبرسانی انجام میشود و در آینده نیز این تعداد افزایش خواهد یافت.
علی جان صادق پور در چهارمین جلسه مقابله با تنش آبی سال  ،۱۴۰۰بابیان
اینکه تاکنون قطعی برنامهریزیشده آب نداشتیم ،افزود :در هفته گذشته با
افزایش  ۵درجهای دما نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،در مناطق باالدست
برخی از روستاها در ساعاتی از شبانهروز با قطعی یا کاهش فشار مواجه بودیم که
برنامهریزی الزم برای مدیریت و اصالح این موارد انجام شد.
وی بابیان اینکه در هفته جاری مشکالت این روستاها کاهش یافت ،ابراز
داشت :پروژههایی نیز در راستای اصالح وضع موجود و همچنین مقابله با شرایط
مشابه در سالهای آینده در دست انجام داریم.
وی ادامه داد :تانکرهای آبرسانی سیار شرکت آب و فاضالب آمادگی دارند بر
اساس تعرفههای مشخصشده ،آب شرب مناطق کم آب را تأمین کنند.
مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستانقمهمچنینبابیاناینکهباوجودافزایش
دما ،مشکلی برای تأمین آب شهرهای تابعه نداشتیم ،گفت :در هفته گذشته
تاسیسات پمپاژ یکی از چاههای تامین آب شرب و بهداشتی شهر جعفریه نیز که
به علت نوسانات برق و فشار ناشی از افزایش مصرف با مشکل مواجه شده بود با
هزینهای بالغ بر یک میلیارد و  ۶۰۰هزار میلیون ریال تعمیر و به مدار بهرهبرداری
وارد شد .وی در ادامه افزایش برداشت از سد  ۱۵خرداد ،آمادهسازی و تجهیز سه
حلقه چاه شهری برای ورود به مدار بهرهبرداری ،هماهنگی برای ورود دو حلقه
چاه دیگر و تعویض شیر خط شبکه برای بهبود فشار آب در مناطق سوم خرداد
شمالی ،کارگر و سالمت را از دیگر اقدامات مقابله با تنش آبی برشمرد.
صادق پور در ادامه سخنان خود ضمن اینکه از معاونین و مدیران شرکت آب و

فاضالب خواست تابا جدیتنسبت به احصای چالشهاو مشکالتوبرنامهریزی
برای رفع آن تالش کنند ،تاکید کرد :باید با تمام توان در خدمت به مردم تالش
کنیم و اجازه ندهیم مشکالت ،موجبات نارضایتی مردم عزیزمان شود.
وی تصریح کرد :هرچند کاهش بارندگیها ،افزایش دمای هوا و رشد شدید
مصرف ،تأمین آب را با چالش جدی مواجه کرده است اما تمام توانمان را برای
آبرسانی به مردم استان به کار خواهیم بست و امیدواریم با به کارگیری تمامی
ظرفیتهای موجود ،تابستان گرم و سخت سال جاری را سپری کنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم همچنین از مردم خواست تا با
استفاده درست از آب و صرفهجویی در مصرف این مایع حیاتی ،کمک به برخورد
باانشعاباتغیرمجاز،جلوگیریازاستفادهازآبشرببرایسایرکاربریهاوعدم
نصب پمپ بر روی انشعابات قبل و بعد از کنتور ،خادمان خود در شرکت آب و
فاضالب را برای گذر از وضعیت فعلی یاری رسانند.

جانشین ستاد امر به معروف استان قم تاکید کرد؛

نگرانی بزرگان و علما از وضعیت حجاب در قم
جانشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان
قم گفت :متدینین ،بزرگان و علما از وضعیت
حجاب در قم نگران هستند.
سیدمحمدتقی حسینی پیش از ظهر یکشنبه در
گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه عفاف و حجاب
طبق ادله اربعه قرآن ،سنت ،اجماع و عقل واجب
الهی است و ضروریات دین بوده و کسی که از آن
عدول کند فعل حرامی را انجام داده است ،گفت:
خداوند در آیه  ۳۱سوره نور عفاف را وظیفه همه
مؤمنان دانسته چرا که طبق روایت مؤمن عفیف از
مالئکه هم باالتر است و جایگاهش در ردیف شهدا،
بلکه باالتر است ولی درباره حجاب و پوشش حد و
حدود آن برای زن و مرد متفاوت است.
جانشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان
قم با اشاره به اینکه  ۲۶دستگاه متولی ترویج
فرهنگ عفاف و حجاب در سطح جامعه هستند،
افزود :با توجه به هجمه دشمنان اسالم از طرق
مختلف علیه حجاب زن مسلمان شورای عالی
انقالب فرهنگی در سال  ۱۳۸۴در مصوبه ۴۲۷
خود  ۲۶دستگاه را در زمینه عفاف و حجاب موظف
کرد تا در این موضوع ورود کرده و از نفوذ دشمن
بکاهند که در این زمینه بخشی از ارگانها مانند
حوزه علمیه وظیفه اقناع و تبیین فلسفه عفاف و
حجاب در جامعه را بر عهده گرفتند.
وی با تاکید بر اینکه طبق مصوبه وزارت کشور

وظیفه نظارت بر این امور را بر عهده دارد که
در استانها این وظیفه بر عهده اداره کل امور
اجتماعی و فرهنگی استانداریها گذاشته شده
است ،ادامه داد :اما در مصوبه  ۸۲۰شورای عالی
انقالب فرهنگی  ۲۷دستگاه را متولی عفاف و
حجاب در جامعه تعیین کرد و همچنین طبق
همین مصوبه ،ستاد امر به معروف نیز وظیفه نظارت
بر حسن اجرا را بر عهده دارد.
حسینی با بیان اینکه در این مدت کارهای
خوبی مانند تشکیل قرارگاههای متعدد ( ۱۹دی،
ثارالله و قرارگاه مردمی عفاف و حجاب) و از طرف
دیگر ادارات و دستگاههای اجرایی همچون بنیاد
شهید ،سازمان تبلیغات ،اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،شهرداری و… انجام شده است ،گفت:
یکی از کارهای جذاب و زیبا استفاده از وصایای
شهدا در قالب بنر در شهر است که امیدواریم به
هفته عفاف و حجاب ختم نشود و در طول سال
ادامه داشته باشد.
وی افزود :امور بانوان استانداری نیز با هماهنگی
دستگاههای اجرایی برنامههای متنوعی را در این
هفته داشته که امید داریم در نهایت از حمایت همه
جانبه استانداری برخوردار شوند.
وی یکی از مصوبات خوب قرارگاه  ۱۹دی در
زمینه عفاف و حجاب را ایجاد کارخانه تولید چادر
مشکی در قم دانست و گفت :گرانی چادر یکی از

بهانههای برخی بانوان برای نپوشیدن چادر بود
بنابراین با همکاری استاندار قم کلنگ احداث یک
کارخانه تولید چادر مشکی در شهرک شکوهیه
قم بر زمین زده شد و در هفته عفاف و حجاب با
هماهنگی جامعه الزهرا تعدادی پارچه چادری
به قیمت مناسب در اختیار بعضی از ارگانها قرار
گرفت.
حسینی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم
در اجرای برنامههای تبیین عفاف و حجاب نیز
افزود :معتقد هستم بدون حضور مردم کارها
نتیجه نمیدهد ،در طرح مواسات و خیلی از دیگر
برنامهها ما دانستیم که کارهایی که با مشارکت مردم
انجام میشود زودتر به ثمر مینشیند .به همین
خاطر با فعال کردن گروههای مردمی در زمینههای
مختلف تذکر لسانی ،برگزاری مسابقات ،برگزاری
پویش ،دادن هدیه و شاخه گل و… به این امر اقدام
گردیده است.
حسینی با اشاره به اینکه هرچند که وضعیت
حجاب بانوان در قم نسبت به سایر شهرها بهتر
است اما باز هم پوشش بانوان در قم طی سالهای
اخیر نگرانکننده است ،ادامه داد :متدینین،
بزرگان قم و علما از این موضوع نگران هستند چرا
که قم حرم اهل بیت علیهمالسالم و مهد انقالب
است بنابراین از شهر قم انتظار بیشتری میرود که
در پوشش اسالمی سرآمد دیگر شهرها باشد.

مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم ص خبرداد:

صدور300شناسنامهبرایفرزندانبامادرایرانی

مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم گفت :هفت هزار
و ۶۰۰درخواست دریافت شناسنامه فرزندان حاصل از مادران ایرانی در سامانه
استان ثبت ،و تاکنون برای ۳۰۰متقاضی با تکمیل مراحل شناسنامه قم صادر
شده است.
عباس شیرمحمدی افزود :قم در صدور شناسانامه برای فرزندان مادر ایرانی
رتبهاولکشوریراداردوتاکنونهیچاستانینتوانستهاستاینتعدادشناسنامه
را در این مدت صادر کند .وی ادامه داد :با ابالغ قانون صدور شناسنامه ایرانی
برای فرزندان مادران ایرانی و پدران غیرایرانی در سال گذشته ،فراخوان ثبت نام
متقاضیان اعالم شد که تاکنون بیش از هفت هزار و ۶۰۰متقاضی برای دریافت
شناسنامه ایرانی در سامانه تعیین شده در استان درخواست خود را ثبت کردند.
مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم افزود :از هفت هزار
و  ۶۰۰متقاضی ثبت نام شده در سامانه  ،برای  ۲هزار و  ۴۰۰متقاضی پرونده
تشکیل و از این تعداد نیز ۵۰۰پرونده برای انجام استعالم های قانونی به مراجع
ذی صالح ارسال شده است.
وی با اشاره به گالیه متقاضیان دریافت شناسنامه مادر ایرانی به طوالنی بودن
این فرایند گفت :درخواست های بسیار زیاد ،مراجعه های غیرضرور و همچنین
روند قانونی تعریف شده موجب طوالنی شدن روند صدور شناسنامه برای
متقاضیانشدهاست.
وی اظهار داشت :روزانه  ۲۰۰نفر از این افراد که اطالعات خود را در سامانه
ثبت کرده اند ،برای پیگیری کار خود به این اداره کل مراجعه می کنند که

این مراجعه های غیرضروری بخش زیادی از توان کارشناسان این اداره کل را
صرف پاسخ به مراجعان کرده که این خود موجب تاخیر در تکمیل پرونده ها
شده است .شیرمحمدی ،ترس از لغو قانون را یکی از دالیل نگرانی و عجله این
متقاضیان دانست و ادامه داد :یکی از دالیل مهم حجم باالی مراجعه کنندگان
نگرانیآنهاازلغواینقانوناستکهتوصیهبندهبهمتقاضیانایناستکهنگران
اینموضوعنباشندچراکهاینقانونباطیکردنتمامفرایندهایخود،تصویب
و الزم االجراست و دلیلی برای لغو آن وجود ندارد.
مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم افزود :توصیه ما
به فرزندان مادر ایرانی این است که صبور باشند و آرامش خود را حفظ کنند و
مطمئن باشند که تمام تالش ما در مجموعه استانداری و اداره کل اتباع این
است که به هیچ عنوان حقی از آنها ضایع نشود و همه واجدان شرایط شناسنامه
خود را دریافت کنند .وی ادامه داد :ثبت نام در سامانه ،انجام مصاحبه حضوری
و همچنین صدور و تحویل شناسنامه به متقاضی سه مرحله ای است که برای
دریافت شناسنامه فرزندان مادر ایرانی طی می شود و در هر مرحله با متقاضی
تماس گرفته می شود به همین دلیل توصیه می شود به جای مراجعه حضوری،
منتظر تماس کارشناسان این اداره کل باشند.
شیرمحمدی ،با بیان اینکه روند صدور شناسنامه به دلیل اینکه باید فرایند
قانونی برای هر پرونده طی شود و همچنین وجود حجم باالی متقاضی ممکن
است ماه ها به طول انجامد به همین دلیل درخواست ما از متقاضیان این است
که تا تماس کارشناسان مربوط صبور باشند.

پلیس:محدودیتسفرهاپابرجاست
ناجا اعالم کرد که همه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را همچون روال گذشته برای ریشه کنی ویروس کرونا
اجرایی خواهد کرد و عالوه بر جرایمی که در دستورالعمل وجود دارد در هر کجا که با سفرها در جادهها مواجه شود
خودروهای شخصی را اعمال قانون میکند .به گزارش پایگاه خبری پلیس ،در اطالعیه نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی آمده است :با ورود به موج پنجم کرونا و وضعیت قرمز و نارنجی بسیاری از شهرها و همچنین بنابر تصمیم
ستاد ملی مقابله با کرونا از مردم عزیز و فهیم ایران اسالمی تقاضا داریم که در ایام پیش رو از هرگونه سفر غیرضروری
پرهیز کنند.در این اطالعیه تصریح شده است :به همه هموطنان عزیز اعالم میکنیم که نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران تمامی مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را برای ریشه کن شدن این ویروس منحوس اجرا خواهد کرد
از این رو عالوه بر جرایمی که در دستورالعمل وجود دارد( ،جریمه یک میلیون تومانی برای ورود به شهرهای قرمز و
جریمه  ۵۰۰هزار تومانی برای ورود به شهرهای نارنجی و زرد) در هر کجا که با سفرها در جادهها مواجه شویم اعمال
قانونخواهندشد.
12گزینه نهایی انتخاب شهردار تهرن
یکی از منتخبان ششمین دوره شورای اسالمی شهر تهران گفت :برای اینکه دست ما در انتخاب گزینه نهایی
شهردار بازتر باشد در نهایت مقرر کردیم که  ۱۲نفر به عنوان گزینههای نهایی تصدی پست شهردار پایتخت معرفی
شوند .ناصر امانی این مطلب را عنوان کرد و اظهار داشت« :اسماعیل احمدیمقدم»« ،معصومه آباد»« ،جمال
آبرومند»« ،مهرداد بذرپاش»« ،محسن پیرهادی»« ،مازیار حسینی»« ،هابیل درویشی»« ،علیرضا زاکانی»« ،عباس
علیآبادی»« ،علی نیکزاد»« ،رستم قاسمی» و «سید صولت مرتضوی»  ۱۲نفر نهایی هستند.امانی با تاکید بر این
که ابتدا قرار بود  ۱۰نفر به عنوان گزینه نهایی اعالم شوند .اظهار داشت :به علت اینکه دست منتخبان در انتخاب
گزینه نهایی بازتر باشد با رای موافق همه منتخبان شورای شهر ۲ ،نفر به لیست  ۱۰نفره اضافه شدند .امانی یادآور
شد :مهلت یک هفتهای برای این افراد در نظر گرفته شده تا برنامههای خود را به منتخبان شورای ششم اعالم کنند.
تکذیب خبر بارندگی شدید در روزهای آینده
سازمان هواشناسی خبر پیش بینی  ۷۲ساعت پر بارش در ایران را تکذیب کرد و گفت :هموطنان اخبار این
سازمان را از رسانه های رسمی دنبال کنند.این سازمان اعالم کرد :صدور اطالعی ه با عنوان «نقشه بارندگی در طول
 ۷۲ساعت آینده و ایران پرباران ترین کشور آسیا و اروپا در  ۱۶روز آینده» توسط سازمان هواشناسی کشور ،تکذیب
میشود.هواشناسی کشور تاکید کرد :هرگونه تغییرات جوی تنها از طریق تارنمای سازمان هواشناسی به نشانی
 IRIMO.IRوپیامکهایارسالیازشمارههایمعتبرسازمانهواشناسیکشور،رسانهملیوخبرگزاریهایمعتبر
اعالم خواهد شد.

فرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

کشف 285کیلوگرم مواد مخدر

فرمانده انتظامی استان در عملیات مشترک پلیس "قم و کرمان" 245 ،کیلو و  650گرم حشیش
و  40کیلوگرم تریاک کشف شد .سردارسید محمود میرفیضی اظهارداشت :در پی گیری اطالعاتی
پلیسمبارزهباموادمخدراستانقممشخصشدتعدادیازقاچاقچیانقصددارندمقدارقابلتوجهی
مواد مخدر را بوسیله یک دستگاه پژو  405و یک دستگاه پژو پارس از جیرفت به مرکز استان کرمان
منتقلنماید،بالفاصلهموضوعدردستورکارمأموراناینپلیسقرارگرفت.ویافزود:بااقداماتخاص
پلیسی و تبادل اطالعات به موقع پلیس "قم" و پلیس شهرستان "جیرفت"استان کرمان ،خودروها
شناسایی و توقیف شدند .فرمانده انتظامی استان قم گفت :در بازرسی از خودروهای مذکور 245کیلو
و  650گرم حشیش و  40کیلوگرم تریاک کشف و  6نفر در این رابطه دستگیر شدند .سردار میرفیضی
گفت :در نهایت متهمان دستگیر شده و برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.
رئیس پلیس آگاهی استان قم خبرداد:

دستگيری سارق قاپ زن با 5فقره سرقت
رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت :با تالش کارآگاهان پليس آگاهی استان یک سارق حرفه ای
قاپ زن در قم دستگير و  5فقره سرقت در این رابطه كشف شد.
سرهنگ میکائیل قهرمانپور اظهار داشت :درپي وقوع چندين فقره سرقت قاپ زنی در استان،
رسیدگی به موضوع به صورت ويژه در دستوركار کارآگاهان پليس آگاهی استان قم قرارگرفت.
وي افزود :کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی و در تحقيقات گسترده موفق شدند سارق حرفه ای
قاپ زن که دارای سوبق متعدد کیفری در سرقت است را شناسایی و در ادامه با هماهنگي قضائي
نامبرده را در يک عمليات غافلگيرانه دستگير کردند .سرهنگ قهرمانپور ادامه داد :متهم در تحقیقات
پليس و در مواجهه با شواهد موجود به 5فقره سرقت اعتراف و مالباختگان نیز شناسايي شدند .رئیس
پلیس آگاهی استان قم ضمن تاکید بر رعايت نكات پيشگيرانه اظهارداشت :با توجه به اعتراف متهم و
شناساييمالباختگانپروندهبهمراجعقضائيارسالشد.
مدیرکلتعزیراتحکومتیاستانقمخبرداد:

جریمه2,8میلیاردیقاچاقچیان
انواع لوازم آرایشی و بهداشتی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از جریمه  2,8میلیاردی قاچاقچیان انواع لوازم آرایشی و
بهداشتی دراین استان خبرداد .مهدی ریاضی درخصوص جزییات این خبر اظهارداشت  :مامورین
کاشف در حین کنترل خودروهای عبوری در محور جاده قدیم قم  -تهران به  2دستگاه خودروی
سواری سمند دنا مظنون که پس از توقیف و بازرسی از این خودروها مقادیر قابل توجهی انواع لوازم
ً
آرایشی و بهداشتی به ظن قاچاق جمعا به ارزش  1,546,296,043ریال کشف و سپس مراتب جهت
سیر مراحل رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال گردید .وی افزود :با تشکیل
پرونده ،شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی قم ،ضمن احضار متهمان،
استماع اظهارات و اخذ آخرین دفاعیات ،به دلیل عجز متهمان از ارائه مدارک مثبته ،پس از رسیدگی،
اتهام قاچاق را محرز و مسلم دانسته؛ متهمان را عالوه بر ضبط محموله مکشوفه قاچاق به نفع دولت،
ً
با احتساب جزای نقدی بدل از ضبط خودروها ،جمعا به پرداخت مبلغ  2,880,000,000ریال
محموله
جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود .وی همچنین خاطر نشان کرد :بر اساس قانون کلیه
ِ
تملیکی استان گردید.
مکشوفه توسط مرجع کاشف ،تحویل اداره جمع آوری و فروش اموال
ِ
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق قم :

 ۹دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و جمع آوری شد

با همکاری عوامل نیروی انتظامی و کارشناسان شرکت توزیع برق قم تعداد  ۹دستگاه تولید رمز ارز
دیجیتالغیرمجازدریکیازمناطقایناستانکشفوجمعآوریشد.بهگزارشروابطعمومیشرکت
توزیع نیروی برق قم این تعداد دستگاه ماینر در جریان گشت زنی و بازرسی از مراکز مشکوک ،از ۲محل
شامل یک واحد مسکونی و همچنین غیرمسکونی که با برق غیرمجاز بهتولید رمز ارز دیجیتال فعالیت
داشتند ،بهدست آمد .بر پایه این گزارش دستگاههای استخراج ارز دیجیتال مکشوفه ،برق حدود ۴۵
خانوار را مصرف میکند که در وضعیت کنونی ،باعث بروز مشکلهایی در شبکه توزیع می شود.

