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باید واقعیتهای ملموس جامعه در
اختیار رئیس دولت قرارداده شود

روزنامه
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مدیرکلحراستشهرداریقمخبرداد:

77

یــک نماینــده پیشــین مجلس
شورای اسالمی تاکید کرد :دولت
حتمــا بایــد از یک گــروه باتجربه،
آرام و بی ســر و صدا ،ورای مسائل
سیاسیوجناحیوباندیاستفاده
کند؛ افــراد حاضــر در ایــن گروه
بنشــینند و فکــر کننــد و نهایتا
ترواشــات فکری صحیحشــان را
بــا اطــاع از واقعیتهای ملموس

آیت الله رئیسی در تماس تلفنی رئیس جمهور فرانسه:

رئیس قوه قضاییه در نشست با هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

قانون مجازات اخاللگران در نظام
اقتصادی باید به روز شود

ایران حامی مذاکرات مفید است
تحریمهایعلیهایرانبایدلغوشود

رئیــس جمهــور بــا اســتقبال از
پیشــنهاد رئیس جمهور فرانسه
درمورد بازنگری در روابط دو کشور
و آغاز فصل نوینی از روابط دو جانبه
و همکاری های منطقه ای تهران –
پاریس ،گفت :دولت ایران از توسعه
روابط با فرانسه بویژه در زمینه های
اقتصــادی و تجاری اســتقبال می
کند و آمادگی داریم همکاری های

2

رئیــس قــوه قضاییه با اشــاره به
الیحــه اصــاح قانــون مجــازات
اخاللگراندرنظاماقتصادیکشور
گفت :مبــارزه با فســاد اقتصادی
بــا آیین دادرســی موجود دشــوار
اســت و الزمه تسهیل و تسریع در
مبارزه ،اصالح و ارتقا قانون اســت
و قانــون مجــازات اخاللگــران در
نظام اقتصادی باید به روز شود .به

2

شناسایی ۱۰۵دالل
وکارچاقکن
 این افراد به دستگاههای ذیربط معرفی شدند
 عزم شهرداری درمبارزه با فساد جدی است

مدیرکل حراست شهرداری قم گفت :در سالهای گذشته داود اسفیجانیان با اشاره به اهمیت برخورد با کارچاقکن در
حدود  105نفر از دالالن و کارچاقکنان که به مناطق نفوذ مجموعههای خدماتی مانند شهرداریها اظهار داشت :یکی از
کرده بودند شناسایی و به دستگاه ذیربط معرفی شدند .معضالت تمام شهرداریها تردد کارچاقکنها و ایجاد مشکالت

8

رییسمرکزبهداشتشهرستانقمخبرداد:

کشف وضبط  5تن محصوالت غذایی غیربهداشتی

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قم مطرح کرد:

شناساییمهمترینموانعومشکالتبخشتعاون
4

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم :

 ۳۴درصد مردم قم دوز اول واکسن
را دریافت کرده اند
گروههایهدفواکسیناسیونافزایشمییابد

رئیسدانشگاهعلومپزشکیقمگفت ۳۴:درصدمردمقمدوز دکتر قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در جلسه
اول واکسن را دریافت کرده اند و انتظار داریم که همشهریان به ستاد مدیریت کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی قم
مراکزواکسیناسیونمراجعهوهرچهسریعترواکسینهشوند .اظهارداشت:وضعیت کرونا در قم هنوز به وضعیت ثبات
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مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم خبرداد:

راهاندازی باغ تحقیقات گیاهان دارویی در بوستان علوی
8

8

استاندار قم تاکید کرد:

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم خبرداد:

ضرورت تشکیل کمیته سیاستگذاری برای صنایعدستی

توزیع  ۴هزار بسته معیشتی و تحصیلی درطرح شمیم حسینی

استاندار قم بر ضرورت تشکیل کمیته سیاستگذاری و تحقق برنامههای
صنایعدستی استان تاکید کرد .بهرام سرمست در جلسه کارگروه
اقتصادی ،اشتغال و سرمایهگذاری استان که در سالن جلسات کرامت
استانداری قم برگزار شد ،با اشاره به ثبت قم به عنوان شهر ملی انگشتر،
اظهار کرد :توسعه خوشه انگشتر آثار مهمی را برای توسعه و صادرات
انگشتر قم به دنبال خواهد داشت .استاندار قم با بیان اینکه اقدامات
عملی باید در تبیین و تثبیت شهر ملی انگشتر انجام شود ،ادامه داد :باید 8

مدیرکل اوقاف استان قم گفت :در چهاردهمین مرحله طرح شمیم
حسینی و مهر تحصیلی ۴ ،هزار بسته معیشتی و تحصلی تهیه و در بین
نیازمندان توزیع میشود .حجتاالسالم والمسلمین عباس اسکندری
پیش از ظهر روزیکشنبه در آیین آغاز چهاردهمین مرحله طرح شمیم
حسینی که در آستان مقدس امامزاده موسی مبرقع(ع) برگزار شد اظهار
کرد :از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۱۳ ،دوره طرح تهیه و توزیع بستههای
معیشتی و بهداشتی از محل عواید موقوفات در سطح کشور و به تبع آن 8

آگهی مزایده ( نوبت دوم )

بایدهاونبایدهایتوسعه
فرهنگی و هنری قم

4

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم

کمبود شدید فضاهای فرهنگی در سطح شهرقم
و پراکندگی نامناسب آنها از دیگر مسائلی است که در
حوزه فرهنگ نیازمند دقت و توجه خاص است و با وجود آنکه جمعیت قم در دهه های
اخیر چند برابر شده است؛ اما فضاهای فرهنگی در مقیاس کالنشهر دینی و متناسب
با آن افزایش نیافته است.
با نظر به موارد طرح شده ،شبکه فعالیت های فرهنگی در کالنشهر قم را می توان
واجدخصوصیاتزیردانست.
امر فرهنگ به مانند بسیاری دیگر از امور مربوط به حیات جمعی انسانها در چند
سطح قابل بررسی است .در سطوح مدیریتی کالنشهر قم با تعدد متولیان در امر
فرهنگ روبه روست.
حفظ نگاه سنتی به مقوله فرهنگ و عدم بهره گیری از نظریه های جدید ،راهکارها و
ابزار مرتبط با آن در سیاست های اجرایی است.
با توجه به مرکزیت حوزه های علمیه جهان اسالم در قم و وجود کرسی های تدریس
و مباحثه های علمی مراجع عظیم الشان در این کالنشهر دینی ،همچنان ساخت
مدارس و حوزه های علمیه و مساجد و دیگر عناصر و فضاهای فرهنگی به عنوان تنها
اقدامات قابل انجام از سوی مسئوالن نگریسته می شود؛ در حالی که برنامه ریزی
دقیقوهدفمندنوعفعالیتهایانجامگرفتهدراین فضاهادرارتباطبانیازهایجدید
استفاده کنندگان و به روش روحیه خالقیت و نوآوری در راستای تحقق اهداف تعیین
شدهبرایجایگاهفراملیوملیکالنشهرقمدرزمینهفرهنگیضروریبهنظرمیرسد.
تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاری در عرصه فرهنگ ،باعث پریشانی و
عدم هماهنگی در فعالیت های فرهنگی شده و از قدرت ابزاری فرهنگ که می
تواند مؤثرترین اقدامات را در زمینه تقویت هویت ملی و پرورش روح ها و جان های
شهروندان انجام دهد ،می کاهد.
امرفرهنگنیازبهسیاستگذاریهاوتعییناهدافنهتنهابلندمدتبلکهمیانمدت
و کوتاه مدت دارد تا تمامی فعالیت های فرهنگی در راستای رسیدن به آن اهداف و
سیاستگذاری ها جهت یابی شوند و کالنشهری مانند قم بتواند جایگاه منطقه ای و
بین المللی مورد نظر در حوزه فرهنگ را بازیابد.
به طور مثال گسترش روز افزون بناهای رومی در توسعه ساختمانی و گسترش
آپارتمان نشینی در بخش های مختلف جغرافیایی شهر از جمله مشکالت توسعه
شهری است که به دلیل نداشتن پیوست فرهنگی در حوزه توسعه شهری مشکالت
متعددی را ایجاد کرده است؛ در حالی که وجود بیش از چهارصد امامزاده و بقاع
متبرکه در سطح استان قم ضرورت ایجاد بنایی با رویکرد ایرانی-اسالمی را بیش از
پیش نیاز دارد و بر طرف کردن موارد این چنینی نیاز به مطالعات فرهنگی و اجتماعی
و بهره جستن از نظرات متخصصان غیر شاغل در فضای اداری و مشارکت علمی و
نواندیشان فکری استان را طلب می کند .شناسایی و توجه به نیازهای اجتماعی
ساکنان کالنشهر و بهترین فضاهای تامین کننده ای نیازها نیز از اموری است که
هر چند در سالیان اخیر به آن توجه شده است؛ اما در نهایت با مطالعه بیشتر ،امکان
هدایت الگوهای رفتاری و عملکردی به اهداف مورد نظر در این فضاها دست یافت.
بروز و ظهور برخی از رفتارهای نسل جدید در سطح شهر قم شاید دلیلی بر فرسوده
کننده شدن ذهن و جسم شهروندان قمی با توجه به بی توجهی به نیاز های فرهنگی
آنان دانست .فراهم آوری امکان استفاده آنان از فضاهای عمومی گردشگاهی و
فراغتی یکی از راه کارهای مهار این بحرانها و کاهش تنش ها و فشارهای روحی وارده
بر شهروندان است و به همین سبب توجه به فضاهای عمومی و برنامه ریزی برای آنها و
همچنین خلق فضاهای جدید متناسب با نیازهای معاصر به دغدغه ای برای مدیریت
شهر تبدیل شود .قم ،امروز با فقر شدید فضاهای مناسب برای شهروندان خود روبه
روست و آن دسته از فضاهایی نیز که مورد استفاده شهروندان قرار می گیرند ،چنان با
ً
انبوهی از تقاضاهای استفاده کنندگان مواجهند که عمال کارایی خود را از دست می
ً
دهند .شیوه زندگی امروزی در کالنشهری چون قم عمال باعث تشدید قطب بندی
های اجتماعی شده و افراد را به سوی منزوی شدن و اختیار یک زندگی فردی و بدون
ارتباط با دیگران ترغیب می کند ،اما به وضوح روشن است که انسان برای همیشه
نمی تواند در پیله ای که به دور خود تنیده زندگی کند و برای برطرف کردن بسیاری
از نیازهای روحی و معنوی خود نیازمند به برقراری ارتباط با دیگران است .قم امروز
بسترهای الزم برای تشویق جهت برقراری ارتباطات اجتماعی در تراز کالنشهر دینی
فراهم نکرده است و شهروندان در این زمینه با سردرگمی و بالتکلیفی مواجهند.
فعالفرهنگی
مهدیتوکلیان*

در نظر دارد تعدادی محدود قطعات زمین واقع در شهرک صنوف به شرح ذیل را از طریق مزایده
عمومی به اشخاص واجد شرایط بفروش برساند .
موضوع مزایده  :فروش  4قطعه زمین با کاربری آهن فروشی.
متراژ  ، ،مبلغ پایه مزایده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و میزان تضمین شرکت در مزایده و
به شرح ذیل می باشد:

تذکر :قطعات فوق دارای زیر ساخت می باشد.
مبلغ هزينه خريد اسناد مزایده  500/000ریال می باشد و مي بايست به شماره حساب 0113127588001بانک ملی به نام سازمان میادین شهرداري قم واريز گردد(هزینه خرید اسناد
مزایده غیرقابل استرداد می باشد).
دریافت اسناد از مورخ  1400/06/15لغایت  1400/06/25می باشد. تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان (با حداقل اعتبار 3ماه) یا واریزوجه نقد به حساب بانک انصار شعبه مرکزی به شماره  351082491518231بنام سازمان میادین
میوه و تره بار می باشد که باید به ضميم ه پيشنهاد تسليم گردد.
محل دریافت اسناد  :قم -جاده قدیم قم تهران -روبروی بهشت معصومه  -بلوار شهید رجایی میدان
بزرگ میوه و تره بار شهید رجایی -ساختمان اداری سازمان میادین -امور قراردادها  ،جهت کسب
اطالعات بیشتر با شماره تلفن  36641174تماس حاصل فرمایید .
ً
تذکر  :برنده مزایده می بایست  %50مبلغ پیشنهادی را نقدا و الباقی مبلغ را بصورت ماهیانه در 12
قسط پرداخت نماید.
مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها  :تا پایان وقت اداری  1400/06/28می باشد .
سایر شرایط مزایده در اسناد و مدارک درج شده است .شرکت کنندگان مکلف اند کلیه اسناد ومدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد خود ارائه نمایند .امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول تمامی
شرایط می باشد.
 هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد و سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.محل تسلیم پیشنهادها :قم -بلوار امام موسی صدر -ساختمان شهرداری مرکز طبقه  - 4معاونت
خدمات شهری و امور اجتماعی – واحد حراست .
تاریخ آگهی نوبت دوم1400/06/ 15:
روابط عمومی سازمان میادین شهرداری قم

شناسه آگهی1184497 :

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم :

 ۳۴درصد مردم قم دوز اول واکسن را
دریافت کرده اند
گروههایهدفواکسیناسیونافزایشمییابد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت  ۳۴:درصد مردم قم دوز اول واکسن را
دریافت کرده اند و انتظار داریم که همشهریان به مراکز واکسیناسیون مراجعه و
هرچهسریعترواکسینهشوند.
دکتر قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در جلسه ستاد مدیریت کرونا
ویروس دانشگاه علوم پزشکی قم اظهارداشت:وضعیت کرونا در قم هنوز به
وضعیت ثبات نرسیده است و روزانه بین ۱۳۰تا ۱۵۰نفر بستری داریم.
وضعیت تجمع ها به هیچ عنوان رضایت بخش نیست
وی بابیان اینکه زمانی می توانیم بگوییم به قله پیک کرونا رسیده
ایم که حداقل یک هفته ثبات داشته باشیم افزود:وضعیت تجمع ها
در قم به هیچ عنوان رضایت بخش نیست و تجمع ها در آرامستان ها،
بستنی فروش ها ،ایستگاه های صلواتی و ...وجود دارد که موجب ابتال
همشهریان میشود.
وی اضافه کرد  ۶۰:تا  ۸۰درصد بیمارانی که به اورژانس مراجعه می کنند
وضعیت مناسبی ندارند و روسای بیمارستان ها باید به فکر افزایش تخت های
مراقبتهایویژهباشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم بابیان اینکه سرعت واکسیناسیون
باید ارتقا یابد و به دنبال این هستیم که گروههای هدف واکسیناسیون را
افزایش دهیم گفت  ۳۴:درصد مردم قم دوز اول واکسن را دریافت کرده اند
و انتظار داریم که همشهریان به مراکز واکسیناسیون مراجعه و هر چه سریعتر
واکسینهشوند.

آگهی خرید خدمات آموزشی
اداره کل آموزش و پرورش استان قمدرنظردارد
در اجرای ماده  41قانون الحاق برخی مواد به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( )2مصوب
 93نسبت به خرید خدمات آموزشی به منظور
پوشش تحصیلی دانش آموزان با شیوه تأمین نیروی
آموزشی دارای صالحیت های عمومی و تخصصی
مورد تائیدآموزش و پرورش ،از متقاضیان(اشخاص
حقوقی) واجد شرایط و دارای مجوز و صالحیت های
فنی ،عمومی  ،تخصصی ،آموزشی و مالی مورد تأیید
آموزش و پرورش مطابق قوانین و مقررات قانونی،
منجمله قانون کار و تامین اجتماعی با لحاظ 24
ساعت به عنوان تمام وقت اقدام نماید .
متقاضیان می بایست تا تاریخ 1400/6/18
تقاضایمکتوبخودراجهتاعالمشرکتدرتعیین
صالحیت طرح خرید خدمات ،به واحد کارشناس
امور قراردادهای اداره کل آموزش و پرورش استان قم
تحویلنمایند.
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آیت الله رئیسی در تماس تلفنی رئیس جمهور فرانسه:

ایران حامی مذاکرات مفید است ،تحریم های علیه ایران باید لغو شود

تغییراستراتژی
برای پیشبرد برجام

نشست اخیر بغداد با اولین حضور وزیر امور خارجه
کشورمان حسین امیرعبداللهیان یک پیام جدی
داشتکهاحتماالفراترازحاشیههاییمانندجایگاهعکسگرفتن،یابهزبانعربی
صحبتکردن آقای وزیر و ،...زیاد به چشم رسانههای داخلی و خارجی نیامد؛
این پیام جدی استراتژی سیاست خارجی ایران با یک رویکرد نتیجهمحور برای
پیشبرد برجام با تمرکز بر تأمین منافع ژئوپلیتیک کشورمان در حال تغییر است.
بدین معنا که تاکنون سیاست خارجی ایران از غرب به منطقه برای افزایش قدرت
چانهزنی تعمیم مییافت ،اکنون برعکس شده و از طریق منطقه به غرب تعمیم
مییابد.
اولین درسی که یک دانشجوی علم سیاست یاد میگیرد این است که درنهایت
«نتیجه» ناشی از عملکرد یک دولت در برابر دیگری مهم است .ترامپ با یک امضا
از برجام خارج شد و این همه مشکالت برای کشورمان ،خود آمریکا و غرب و کل
جهان ایجاد کرد .اروپاییها که قول طراحی یک مکانیسم مستقل انتقال مالی به
نام «اینستکس» برای جبران سیاست اشتباه ترامپ را دادند ،باالخره نتوانستند
آن را عملیاتی کنند .اکنون هم غربیها خواهان نتیجهگیری مناسب در چارچوب
منافع خود از برجام یعنی مهار قدرت منطقهای ایران و محدودیت برنامه موشکی
کشورمانباگسترشدامنهموضوعیبرجامهستند.
اینها در شرایطی است که کشورمان باوجود تمامی تنگناهای اقتصادی ناشی
از تحریمهای ظالمانه آمریکا ،در وضعیت بسیار خوبی از لحاظ نقش و نفوذ
منطقهای قرار دارد .آمریکا در جنگهای منطقهای در افغانستان ،عراق و حتی
سوریه با صرف هزینههای سنگین شکست خورده و مجبور به ترک میدان شده
و اروپا ابزارهای الزم برای تأثیرگذاری معنادار بر تحوالت منطقهای را ندارد و در
یک دهه گذشته کامال منفعل بوده است .اکنون غربیها حتی به خودشان هم
اعتماد ندارند و دچار شکاف جدی در مواجهه با مسائل منطقهای و بینالمللی
هستند .همین تحول خود کشورهای منطقه و نیروهای سیاسی را از دلبستگی به
چتر امنیتی و حمایت آمریکا و غرب رویگردان کرده و آنها را به سمت سیاستهای
مستقلتر و همکاریهای منطقهای با تکیه بر منابع ملی و محلی خود سوق داده
است .در آخرین تحول ،ظهور طالبان در افغانستان ارزش استراتژیک ایران را برای
غرب و منطقه افزایش داده است .ایران با یک سیاست هوشمندانه از یکسو
تهدیدات احتمالی طالبان برای منافع ژئوپلیتیک کشورمان را با ایجاد یک کانال
مستقیممذاکراتیدرکنترلگرفتوازسویدیگرباورودطالبانبهعرصهسیاست
افغانستان از شر یک تهدید بزرگتر امنیتی یعنی حضور نظامیان آمریکایی در
مرزهای شرقی خود خالص شد .اکنون ایران خود به یک کانال مذاکراتی جدی
و تأثیرگذار برای تشکیل یک دولت «فراگیر» متشکل از اقوام مختلف افغانستان
تبدیل شده که شدیدا مورد تقاضای کشورهای غربی است.
اما واقعیت این است که طالبان تا سالها انحصار قدرت در افغانستان را در
دست خواهد داشت و راههای مذاکره با این گروه سیاسی که بعضا تروریستی
هم نامیده میشود ،بسیار سخت خواهد بود .دیگر آمریکایی وجود ندارد که
مانند سال  2001با آتش گسترده هوایی و ارسال نیروهای زمینی ناشی از خشم
وقوع حوادث  11سپتامبر به طالبان حمله و رژیم آن را ساقط کند .کشورهای
دیگر هم واقعیت طالبان را پذیرفتند و اکنون صرفا خواهان حفظ منافع خود با
بازگذاشتن کانالهای ارتباطی با این گروه سیاسی هستند .در چنین وضعیتی
نقش فعال منطقهای ایران میتواند بهعنوان یک عامل پشتیبان برای پیشبرد
برجام و در چارچوب تأمین منافع کشورمان عملکرد بهتری داشته باشد .قبال
هم در همین روزنامه گفتم که برجام موضوع اصلی سیاست خارجی ایران است،
چون عیار قدرت و روابط ایران با قدرتهای بزرگ را تعیین میکند .اما تاکنون
رویکرد غرب با ایران در مذاکرات به گونهای بود که موفقیت مسیر مذاکرات را در
ابهام فرومیبرد .به عبارت دیگر ،غرب صرفا از زاویه فلسفه فکری و اصولی ناشی
از برتری تکنولوژیک و نظامی انباشتشده خود بعد از جنگ جهانی دوم با ایران
وارد مذاکره شده و خواهان تغییر رفتار ایران و سازگاری این کشور با اهداف ،اصول
و منافع خود است و جالب اینکه همین رویکرد اشتباه را ادامه میدهد .رئیس
دولت قبلی هم با عدم دقت در «کدخدا» خواندن آمریکا در سیاست جهانی این
تصور باطل را در آمریکاییها تقویت کرد که تثبیت جایگاه منطقهای ایران از طریق
کاهش تنش با غرب و آمریکا صورت میگیرد .همین تصویرسازی بعدها منجر به
آزردگیروسها،چینیها،اروپاییها،کشورهایعربیمنطقهوترکیهشد.واقعیت
ایناستکههرتحولیاموضوعاستراتژیکدرمنطقهبایدبراساسریشهتاریخی،
نگاه و فلسفه شکلگیری همان تحول و موضوع منازعه صورت بگیرد .به عبارت
دیگر ،آمریکا و غرب برای حل مسئله برجام با ایران بهتر است رویکرد خود را از
ی و نگرانیهای امنیتی ایران در منطقه تنظیم کنند تا صرفا
زاویه نگاه ،منافع نسب 
از زاویه منافع خود و متحدان منطقهایشان .به عبارت دیگر ،تثبیت نقش و قدرت
ایران ،از طریق منطقه به غرب تعمیم مییابد نه برعکس .وقتی کشورهای غربی
به ارزش استراتژیک منطقهای ایران بیشتر واقف شوند ،بهطور طبیعی تالش
بیشتری برای پیشبرد برجام در یک قالب «برابر سیاسی» میکنند .در طول یک
دهه گذشته و بهویژه در سالهای اخیر با حضور ترامپ در صحنه قدرت آمریکا
متحدان سنتی و عربی آمریکا بهویژه عربستان سعودی ،امارات و اسرائیل جهت
سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران را تغییر دادند و هجمه سنگینی را در مورد
نقش وفعالیت منطقهای کشورمان آغاز کردند .نتیجه این نوع سیاستها منجر به
اعمال سیاست «فشار حداکثری» با هدف فروپاشی ایران از درون بود .اما اکنون
با شکست این سیاست و شکست آمریکا در جنگهای منطقهای و تحوالت دیگر
بهویژه آسیبپذیری شدید امنیتی کشورهایی مثل عربستان سعودی ،امارات
و حتی اسرائیل (که امید اعراب محافظهکار به اتحاد با اسرائیل را متزلزل کرد)،
نگاه کشورهای منطقه به ارزش همکاریهای سیاسی-امنیتی محلی برای
حل مشکالت جاری و بهبود روابط با ایران تقویت شده است .همانگونه که
امیرعبداللهیان گفت« :جایی ایستادم که جایگاه واقعی ایران بود» که در طی
سالهای گذشته تالش شده بود از آن گرفته شود .وزیرخارجه ایران قطعا جایگاه
مهمی در منطقه بهویژه در موضوعات مربوط به عراق و مسائل حوزه خلیج فارس
دارد .دکتر ظریف در دوره اول دولت روحانی به این دلیل که مالقاتشان با پادشاه
عربستان (یعنی رئیس کشور) هماهنگ نشد ،حاضر به سفر به عربستان سعودی
نشد .این بدان معناست که جایگاه وزیر خارجه ایران در سطح رئیس یک دولت
تعریف میشود .نهایتا فراتر از حاشیههای کماهمیت نشست بغداد ،به نظرم رفتار
امیرعبداللهیان بیشتر حاوی یک پیام جدی سیاسی به کشورهای منطقه بود که
ب مانند گذشته جایگاه
استراتژی سیاست خارجی ایران تغییر کرده و دیگر غر 
ویژهای در سیاست خارجی ایران ندارد .این تغییر استراتژی دریچهای باز میکند
تا کشورهای منطقه خود به غرب برای حل مشکالت جاری فشار بیاورند که رفتار
خود را با ایران بهعنوان یک واقعیت اجتنابناپذیر در موضوعات مختلف سیاست
خارجی تعدیل کند .چنین تحولی قدرت چانهزنی ایران را در مذاکرات برجام با
طرف غربی تقویت خواهد کرد.
* استاد روابط بین الملل
کیهان برزگر*

حشمتاللهفالحتپیشه:

وزارت خارجه گرفتار تک بعد نگری نشود

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی گفت :به صالح نیست که پرونده
هسته ای ایران به شورای عالی امنیت ملی باز گردد اما باید این مساله از دو بعد
دیپلماتیک و فنی در وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی دنبال شود و شورای
عالی امنیت ملی ساز و کارها را مشخص میکند.
حشمت الله فالحت پیشه در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه از نقطه نظر تاریخی
معتقدم انتقال مذاکرات هسته ای از وزارت امور خارجه به شورای عالی امنیت
ملی به صالح نیست گفت:اینکه آقای امیرعبداللهیان در منطقه تجربیات خوبی
دارند به این معنا نیست که در حوزه بین الملل وزارت خارجه بی تفاوت است.
کال سیاست خارجی زمانی می تواند منافع ملی را تامین کند که مثلث مناسبات
منطقه ای ،بین المللی و روابط دو جانبه با هم دیده شود اگر برجام در زمان آقای
ظریف فربه شد پرداخت صرف به مسایل منطقه بدون حل اختالفات بینالمللی
عمال سیاست وزارت امور خارجه در سطح منطقه را بیاثر می کند.

رئیس جمهور با استقبال از پیشنهاد رئیس جمهور فرانسه درمورد بازنگری در
روابط دو کشور و آغاز فصل نوینی از روابط دو جانبه و همکاری های منطقه ای
تهران – پاریس ،گفت :دولت ایران از توسعه روابط با فرانسه بویژه در زمینه های
اقتصادی و تجاری استقبال می کند و آمادگی داریم همکاری های جامع با اروپا
را از فرانسه آغاز کنیم.
آیتاللهسیدابراهیمرئیسیبعدازظهریکشنبهدرتماستلفنیامانوئلماکرون
رئیس جمهور فرانسه ،تاکید کرد :به طور قطع استقالل سیاسی ایران و فرانسه
اندوخته ارزشمندی برای برقراری روابط متوازن ،قوی و پایدار میان دو کشور است
و منافع مشترک ما در ممانعت از دخالت عوامل برون زا در این روابط است.
آیت الله رئیسی درپاسخ به اظهارات رئیس جمهور فرانسه درمورد نشست سران
کشورهای همسایه عراق در بغداد ،با بیان اینکه ایران همواره و در مقاطع مختلف
درکنار مردم عراق بوده است،گفت :سیاست جمهوری اسالمی ایران همواره
حمایت از مردم عراق برای برقراری صلح و آرامش در منطقه بوده است و همکاری
های درون منطقه ای را در جهت ایجاد امنیت و آرامش درمنطقه بسیار مفید می
دانیم.
داعش با هر نام و عنوانی را یک گروه تروریستی می دانیم
رئیس جمهور درخصوص تالش کشورهای منطقه و جهان برای مبارزه با
تروریسم و داعش با بیان اینکه داعش توسط آمریکایی ها ایجاد شده و مورد
حمایت قرار می گیرد ،گفت :آمریکایی ها برای حمایت از داعش و تروریسم جدید
باید به افکار عمومی دنیا پاسخ دهند .
رئیسی با تقبیح سیاست برخی کشورها که تروریسم را به بد و خوب تقسیم
می کنند ،تاکید کرد که جمهوری اسالمی ایران تروریسم در هر نوع آن را
محکوم می کند و از نظر ما فرقی بین داعش دمشق ،داعش عراق و داعش

خراسان وجود ندارد.
اجازهدهیممردمافغانستانبرایسرنوشتخودتصمیمبگیرند
وي رئیسی درخصوص موضوع افغانستان با بیان اینکه آمریکایی ها اشتباه
بزرگی در افغانستان مرتکب شدند و ۲۰سال اشغال این کشور هیچ سودی برای
مردم آن نداشته است،گفت :در شرایط فعلی همه باید کمک کنند تا یک دولت
فراگیر با مشارکت همه گروه ها در افغانستان تشکیل شود و اجازه دهیم مردم
افغانستانسرنوشتخودرارقمبزنند.
رئیسجمهورباتاکیدبراینکهسیاستمداخلهنظامیناتووآمریکادرافغانستان
شکستخوردهاست،گفت:بایدشرایطیفراهمکنیمکهگروههایافغانیبهیک
الگوی مورد قبول همه مردم افغانستان دست پیدا کنند و در این راستا جمهوری
اسالمی ایران برای ایجاد صلح و آرامش و امنیت و جلوگیری از برادرکشی در
افغانستانآمادهاست.
از هرگونه کمک انسان دوستانه به مردم لبنان دریغ نخواهیم کرد
رئیسی همچنینبا اعالم حمایت جمهوری اسالمی ایران از تشکیل دولتقوی
در لبنان که بتواند حقوق مردم این کشور را تامین و حفظ کند،گفت :ما از هرگونه
کمک انسان دوستانه به مردم لبنان دریغ نخواهیم کرد و آماده همکاری با فرانسه
برایپیشرفتوتوسعهلبنانهستیم.
رئیسی با بیان اینکه مردم لبنان امروز از تحریم های اقتصادی رنج می برند و
فرانسه می تواند در رفع این تحریم ها نقش ایفا کند ،گفت :تالش و کمک ایران،
فرانسه و حزب الله برای تشکیل دولت قوی در لبنان می تواند به نفع این کشور
باشد.
رئیس جمهور همچنین درخصوص مذاکرات هسته ای ،گفت :ما با مذاکره
مفیدمخالفتینداریمامابرنامهونتیجهمذاکرهبایدلغوتحریمهاعلیهایرانباشد،
مذاکره برای مذاکره بی فایده است.
"امانوئل ماکرون" رئیس جمهور فرانسه نیز در تماس تلفنی به رئیس جمهور
کشورمان با تاکید بر توسعه و تعمیق روابط بین ایران و فرانسه و لزوم بازبینی در
روابط دو کشور ،گفت :باید حرکت جدیدی با محورهای جدید در روابط دو کشور
در زمینه های دوجانبه و در زمینه های مختلف سیاسی  ،اقتصادی  ،فرهنگی و
همکاری های منطقه ای آغاز کنیم .
رئیس جمهور فرانسه با اشاره به تحوالت اخیر در افغانستان تاکید کرد :معتقدم
دولت آتی افغانستان باید حاصل اراده ملی مردم این کشور باشد و طالبان در این
کشوربایدبهموضوعاتیهمچونحقوقبشروتعهداتبینالمللیپایبندباشد.
ماکرون با اشاره به حضور مهاجران افغانی در ایران و مشکالت ناشی از آن بر
کمک و همکاری کمیسیاریای عالی پناهندگان در این زمینه با ایران تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به اوضاع لبنان و شرایط سخت مردم این کشور ،بر
همکاری فرانسه و ایران به همراه حزب الله لبنان در ایجاد یک دولت قوی و کارآمد
در این کشور تاکید کرد.
رئیس جمهور فرانسه در این گفت و گوی تلفنی همچنین با اشاره به موضوع
هسته ای ،ابراز امیدواری کرد که مذاکرات وین در این زمینه با حضور ایران از
سرگرفتهشود.

رئیس قوه قضاییه در نشست با هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی باید به روز شود

رئیس قوه قضاییه با اشاره به الیحه اصالح قانون
مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور گفت:
مبارزه با فساد اقتصادی با آیین دادرسی موجود دشوار
است و الزمه تسهیل و تسریع در مبارزه ،اصالح و
ارتقا قانون است و قانون مجازات اخاللگران در نظام
اقتصادی باید به روز شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه ،اعضای هیأت
رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای
اسالمیبهمنظورتبادلنظروهماندیشیدربارهتقویت
همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راههای
کاهش مشکالت مردم و بهبود خدمات رسانی قضایی
با حجتاالسالموالمسلمین غالمحسین محسنی
اژهای دیدار و گفت و گو کردند.
رئیس قوه قضاییه در این دیدار ،از «اعتماد مردم»
به عنوان یکی از مهمترین سرمایههای نظام یاد کرد و
گفت :از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون هر گام بلندی
که در کشور برداشته شده ،با کمک و حمایت مردم بوده
است.
محسنی اژهای الزمه افزایش اعتماد مردم را توجه به
خواست و نیاز آنها و حل مشکالت شان و همچنین
مشارکت دادن آحاد ملت در پشبرد اهداف و برنامهها
دانست و افزود :کاهش سرمایههای اجتماعی به نفع
کشور نیست؛ چرا که بدون ارتباط با مردم نمیتوان
مشکالت را حل کرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان این که مسئوالن قوا باید
با آحاد مردم ارتباط نزدیک داشته باشند ،اظهارداشت:
عمده روابط قوه قضاییه با مردم هم از طریق نخبگان
و نمایندگان اقشار ،تشکلهای مردم نهاد ،دادستانها
و رؤسای کل دادگستریها و متفاوت از نوع ارتباط
نمایندگانبامردماست.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد :اگر میخواهیم قوه
قضاییه مردمی داشته باشیم یکی از راهها این است که
روابطمسئوالنقضاییبانمایندگانمردمبیشترشود.
محسنی اژهای با اشاره به ارتباط تنگاتنگ نمایندگان
مجلس با مردم و اطالع از مشکالت آنها ،به همکاران
بخشهای مختلف قضایی تأکید کرد که نمایندگان را
در اولویت مالقاتها و جلسات کاری خود قرار دهند

و خاطر نشان کرد ارتباط و همکاری دو مجموعه در
افزایش سرمایه عمومی نظام نقش به سزایی دارد.
وی به رؤسای کل دادگستریها دستور داد در
نشستهای مشترک با نمایندگان مجلس و مسئوالن
عالی هر استان از جمله استانداران و فرمانداران
مشکالت و مسائل خاص مناطق مختلف کشور را
احصاء و برای حل آنها تصمیم گیری و برنامه ریزی
کنندونمایندگانراضامناجرایمصوباتاینجلسات
معرفیکرد.
محسنی اژهای از بی آبی و کم آبی در برخی مناطق
کشور بهعنوان نمونهای از معضالت که نیازمند تصمیم
گیری جدی است یاد کرد و افزود :نمایندگان مجلس
میتوانند با هماندیشی مسئوالن دیگر بخشها و
کارشناسان امر ،دولت را در تدوین سند جامع آب یاری
دهند تا با اجرای دقیق این سند ،مشکالت مربوط به
آب هر چه سریعتر کمتر شود.
نمایندگان در پیشگیری از وقوع جرم نقش
فعالتریایفاکنند
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نمایندگان میتوانند
در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش فعالتری ایفا کنند،
از آنها خواست تا مسائل و مصادیق ترک فعلهای
کالن را به وی اطالع دهند تا در نشست سران قوا
طرح و پیگیری کند .محسنی اژهای از پروندههای
کثیرالشاکی بهعنوان یکی از معضالت که بخشهای
مختلفی از جامعه و نظام قضایی را درگیر کرده ،یاد
کرد و گفت :امروز پروندههای زیادی در جریان است
که صدها شاکی دارد و رسیدگی به آن کاری زمان بر و
پیچیده است و اطاله رسیدگی به آنها بر سایر خدمات
دستگاه قضایی اثر سوء میگذارد.
وی تصریح کرد :نمایندگان مجلس میتوانند در کنار
طرفین دعوای پروندههای کثیرالشاکی ،نمایندگان
دستگاههای مختلف دولتی و کارشناسان هر حوزه،
با حضور در جلسات تخصصی کارشناسی و آسیب
شناسی دستگاه قضا را در رسیدگی به این پروندهها
و پیشگیری از موارد مشابه یاری دهند؛ همانطور که
در حل اختالف بین دستگاهها میتوانند نقش آفرین
باشند.

وی تاکید کرد :حضور فعال نمایندگان در همین
موضوع پروندههای کثیرالشاکی باعث خواهد شد
بسیاری از این پروندهها اصال شکل نگیرد و به سرمایه
و زمان مردم هم لطمه نخورد.
محسنی اژهای تأکید کرد :در مورد نحوه ارتباط
قوه قضاییه و مقننه سازوکار هم نحوه ارتباط رئیس
و مسئوالن عالی قضایی با مجلس و نحوه ارتباط
دستگاه قضا با مجلس و مردم ترسیم شود تا بتوان در
کمترین زمان ممکن بیشترین بهره را از این ارتباطات و
هماهنگیهارا ُبرد.
لزوم استفاده از ظرفیتهای مردمی برای صلح
و سازش
وی با اشاره به بالتکلیفی الیحه شوراهای حل
اختالف ،گفت :شوراهای حل اختالف و برخی نهادها
مانند تعزیرات برای خدمت رسانی بهتر به مردم و
نزدیکتر شدن به اجرای عدالت و کاهش پروندههای
قضایی از طریق داوری و میانجیگری تشکیل شدهاند
و نباید به نهادی دولتی تبدیل شوند.
محسنیاژهایباتاکیدبرلزوماستفادهازظرفیتهای
مردمی برای صلح و سازش افزود :گاهی اثر صلح و
سازش از صدور حکم قضایی بیشتر است ،اما هنوز
آنگونه که باید و شاید از ظرفیتهای مردمی در جهت
صلح و سازش استفاده نکردهایم در حالی که گاهی
ممکن است کاری که از دست یک لوطی در یک محله
برمیآید ،از شورای حل اختالف ساخته نباشد.
حجتاالسالموالمسلمین محسنی اژهای با بیان
این که فساد محدود به فساد اقتصادی نیست ،افزود:
گاهی ضرر یک فساد فرهنگی و سیاسی به مراتب
بیشتر است یا یک روابط ناسالم و زدوبند سیاسی که
زمینهساز برخی اختالسهاست ،بیش از یک فساد
مالیبهاعتمادعمومیلطمهمیزند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تصویب نهایی الیحه
اصالح قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی
ً
کشور در مجلس تا پایان شهریور ماه ،گفت :اگر واقعا
میخواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم یکی از راههای
آن ارتقاء و به روزرسانی قانون مجازات اخاللگران
اقتصادیاست.

ایمانیتحلیلگرسیاسیاصولگرا:

علتاستعفایآملیالریجانیانتقادبهنحوهبررسیصالحیتهابود

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت :مساله استعفای آیتالله آملی الریجانی از
شورای نگهبان به علت اختالف نظر در شیوه و نحوه بررسی صالحیتها بود نه به
دلیل مسائل شخصی و صرفا رد صالحیت برادرش.
ناصر ایمانی تحلیلگر سیاسی اصولگرا در گفتوگو با ایلنا ،درخصوص استعفای
آیتاللهآملیالریجانیازعضویتدرشوراینگهبانومطرحشدنبرخیتحلیلها
با این مضمون که این استعفاء به دلیل ردصالحیت علی الریجانی برادر وی در
جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر بوده است ،گفت :نظر من این است که
از جنبه خوشبینانه به این مساله نگاه و آن را تحلیل کنیم و اینطور با بدبینی و به
صورتشخصینگاهنکنیمکهمثال«برادرشراردصالحیتکردندوایشاناستعفاء
داده است»؛ ما به صورت دینی هم اجازه نداریم اینطور با بدبینی به موضوع نگاه
کنیم ،اگرچه شاید هم اینطور بوده باشد.
تحلیلگر سیاسی اصولگرا در ادامه بیان کرد :مساله به این صورت است که یک
فردی به نام آقای دکتر علی الریجانی کاندیدای انتخابات شده بود ،شما اصال
ارتباط شخصی و برادری را نگاه نکنید .در این جلساتی که برگزار شده بود ،یک
استداللهایی برای ردصالحیت ایشان از سوی برخی از اعضای محترم شورای
نگهبان آورده شده بود که برخی دیگر از اعضا از جمله فقیهی به نام آیتالله آملی
الریجانی این استداللها و این نحوه ورود به مسائل برای رد یا تاییدصالحیت را
نپذیرفتند و در این زمینه اختالفنظر پیدا کردند ،برای همین هم استعفاء دادند.
یعنی مساله اینطور شخصی که؛ «چون برادر من را حذف کردند من استعفا

میدهم»نیست.
وی افزود :به این علت که مساله عدم تایید صالحیت آقای دکتر الریجانی
مساله بسیار مهمی است و با کاندیداهای دیگری که در این دوره یا دورههای قبل
ردصالحیت شده بودند متفاوت بود ،حتی با ردصالحیت مرحوم آقای هاشمی
رفسنجانی هم تفاوت داشت و به همین خاطر هم اختالفنظرها جدی بود.
کنشگر سیاسی اصولگرا همچنین ادامه داد :البته بنده به دالیل دیگری
استعفای آقای آملی الریجانی را به مصلحت کشور و شخص ایشان نمیدانم و
بهتر میدانستم که ایشان استعفا نمیداد .اما میخواهم بگویم که اگر قصد داریم
قضاوت یا تحلیل کنیم باید اینطور قضاوت کنیم که این استعفاء به خاطر برادرش
و یک موضوع شخصی نبوده ،بلکه به خاطر یک رویهای بوده که آن را درست
نمیدانست .اگرچه من این استعفا را صحیح نمیدانم و فکر میکنم که ایشان
کاردرستینکردند.
ایمانیدرخصوصپیشبینیازآیندهسیاسیبرادرانالریجانیدرسپهرسیاسی
کشور ،گفت :یکی از دالیلی که من برای این مخالفت با استعفاء داشتم ،همین
مساله بود .به این علت که به هرحال کشور میتواند از وجود این دو فرد ارزشمند
کهدرجایگاهخودشانمیتوانندمثمرثمربرایشرایطکشورباشند،استفادهکند؛
در حالیکه آرام آرام دارند به این ترتیب کنار میکشند و این اتفاق خوبی نیست .وی
افزود :این مساله هم برای کشور که از خدمات این دو بزرگوار بخواهد محروم شود و
هم برای شخص این دو بزرگوار و خانواده الریجانی اتفاق مطلوبی نیست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

در حاکمیت دینی ،مردم نقش اصلی را
ایفامیکنند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :در حاکمیت دینی ،مردم نقش اصلی را ایفا
میکنند و دولت سیزدهم به عنوان یک دولت مردمی ،تالش دارد که این امر را
تسهیلکند.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،محمدمهدی اسماعیلی روز یکشنبه در رزمایش حسینی
در بقعه شیخ صدوق (ره) افزود :در حاکمیت دینی ،مردم نقش آفرین اصلی هستند
وحاکمیتتنهاتسهیلگرحضورمردمدرعرصههایمختلفاست.
وی با اشاره به موضوع کرونا و همبستگی مردم در تحقق فرمایشات رهبر معظم
انقالب ،گفت :امروز کارآمدی دین و حاکمیت دینی ،خود را در موضوع کرونا به
خوبی نشان داده است .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد :زمانی که رهبر
معظم انقالب موضوع مواسات مؤمنانه را مطرح کردند ،در عرض  ۲ماه ،فضای
عمومی کشور به سمت همدلی و همراهی در بخشهای مختلف با پشتوانه جامعه
دینی حرکت کرد .اسماعیلی اضافه کرد :این کارآمدی جامعه دینی است که تهدید
کرونا را به فرصتی برای همدلی تبدیل کرد و باعث شد در کنار کارنامه سراسر افتخار
ایران اسالمی ،این مقطع نیز درخشان و به عنوان یک نقطه عطف در کشور ثبت
شود.
جامعه دینی پیشتاز در خدمت به مردم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :امروز جامعه دینی و ایمانی ،پیشتاز در خدمت
رسانی به مردم است و موفق شد تا بحران کرونا را در  ۱۸ماه گذشته مدیریت کند.
وی ادامه داد :امروز شاهدیم که تمامی امامزادگان که به تعبیر رهبر معظم انقالب
قطبهای فرهنگی کشور هستند و تمامی مساجد ،تکایا و حسینیهها در این امر
نیک و عرصه خدمتگزاری وارد شده اند و باید این فرصت را مغتنم شمرد.
اسماعیلی با اشاره به اینکه حاکمیت دینی ،وظیفه تسهیل مشارکت مردم را دارد و
در اصل ،مردم نقش آفرین اصلی جامعه هستند ،افزود :امروز مهمترین راهکار دولت
سیزدهم که دولت مردمی نام گرفته ،این است که خود را همراه ،همدم و غمگسار
مردم بداند و در بین مردم همواره حضور داشته باشد .وی با بیان اینکه منش دولت
سیزدهم را باید در حضور رئیس جمهوری بین مردم مشاهده کرد که باعث تعجب
همگان شده است ،گفت :سفرهای رئیس جمهوری به مناطق محروم بارقه امید
را بین مردم زنده کرده است و این همان معنای حاکمیت دینی است که رئیس
جمهوری کشور افتخار خود را خدمتگذاری به مردم به ویژه مناطق محروم میداند.
وزیرکشور:

بایدباریشههایقاچاقدرکشورمبارزهکرد

وزیرکشور گفت :مبازره با کاالی قاچاق در کوچه و بازار صحیح نیست و باید با
ریشههابرخوردکرد.
احمدوحیدیباتاکیدبراینکهمبارزهباکاالیقاچاقدرکویوبرزنروشصحیحی
نیست ،گفت :البته منظور این نیست که با فعاالن کاالی قاچاق در خرده فروشیها
برخورد نشود ،بلکه منظور این است که باید با ریشههای قاچاق در کشور برخورد
شود .وی با اعالم اینکه برای برخورد با ریشههای قاچاق در کشور الزم است یک
سلسهسامانههاوفرآیندهاینظارتیتقویتشوند،گفت:هرچهسامانههاینظارتی
و رصدی قویتری شکل بگیرد ،مبارزه با قاچاق ریشهایتر و جدیتر خواهد شد.
وزیر کشور افزود :باید با پیوند کامل و افزایش دقت سامانههای نظارتی ،بگونهای
عمل کنیم که بتوانیم کاالهای وارداتی را از مبدا تا مقصد کنترل و رصد کنیم.
وی با تاکید برلزوم جلوگیری از واردات بیرویه به کشور ،افزود :امروز تولیدکنندگان
ایرانی در بسیاری از صنایع توان باالیی دارند و محصوالت لوازم خانگی ایرانی
از نمونههای موفق تولید در داخل است که پاسخگوی نیاز جامعه است و با
سیاستگذاری درست این موفقیت میتواند در سایر صنایع نیز شکوفا شود.
وحیدی با بیان اینکه باید جلوی واردات کاالیی که در کشور تولید میشود گرفته
نزایی بگذاریم و با توان داخلی تولیدات با کیفیت
شود ،گفت :باید اساس را به درو 
ایرانی را افزایش بدهیم و صادر کنیم .وزیر کشور افزود :الزم است در مسیر رشد و
شکوفایی صنعتگران ایرانی ،از واردات کاالهای غیر ضروری جلوگیری شود و حتی
کاالهای ضروری نیز با نگاه افزایش تولید داخل مدیریت و وارد شوند.
یک فعال سیاسی اصالح طلب :

کلحاکمیتبرای بازسازیاعتمادعمومی
پای کار بیاید
یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه نباید فقط از دولت
برای بازسازی اعتماد عمومی انتظار داشت ،گفت :کل حاکمیت برای رسیدن به این
هدف باید پای کار بیاید.
علی محمد نمازی در گفت وگو با ایسنا ،درباره لزوم بازسازی اعتماد مردم اظهار
کرد :دولت و حکومت در قبال مردم وظایفی دارند که در قانون اساسی به خصوص
اصل سوم این قانون به آن اشاره شده ،ولی این اصول عملیاتی نشدند .در دوره دفاع
مقدس ،مردم شرایط کشور را می پذیرفتند که عوامل بیرونی در اجرا نشدن این
اصول نقش دارد .اما بعد از آن دوران هم نقض این تعهدات ادامه داشت.
وی ادامه داد :تأمین معیشت و اشتغال اقشار ضعیف از حقوق ملت است که در
این سال ها به جای بهبود آن ،شرایط بدتر شده و سبد معیشت و سفره مردم کوچکتر
شده است .برای اقشار متوسط به باال هم حقوق شهروندی مثل حق انتخاب ،آزادی
بیان و مشارکت در عرصه های فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی مهم است که در این
زمینههمبانقضتعهداتمواجهیم.هرچهجلوترآمدهایمحقانتخابمردمیاآزادی
بیان محدودتر شده است و مسائل فرهنگی و اجتماعی هم منحصر به تریبون های
رسمی و صداوسیما شده و تنگ نظری عجیبی در این زمینه دیده می شود .در واقع
این ها مطالبات مردم است که انباشته شده و اکنون موجب بی اعتمادی مردم شده
است .این فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه همه نهادها و مسئوالن نسبت
به نقش خود در ایجاد این شرایط سهم داشته و باید پاسخگو باشند ،خاطر نشان
کرد :غیر ممکن است که انتظار داشته باشیم فقط دولت اعتماد عمومی را بازسازی
کند .بخش مهمی از بی اعتمادسازی ها به خاطر عملکرد سایر نهادها و قوا بوده
است .وظیفه قوه قضاییه مقابله با مفاسد است ،اما شاهد حجم زیادی از تاراج بیت
المال و فساد هستیم .وی ادامه داد:مجلس هم نتوانسته است به وظایف خود عمل
کند .البته مجلس وقتی از یک جناح باشد نمی تواند کل ملت را نمایندگی کند.
شورای عالی امنیت ملی در شرایط فعلی سیاست خارجی کشور نقش دارد .بنگاه
های بزرگ اقتصادی که پایبند به مقررات کشور نبوده و مالیات نمی دهند هم در بی
اعتمادسازی مردم نقش دارند .از سویی موازی کاری در کشور هم موجب هدررفت
منابع شده و در بی اعتمادسازی مردم نقش داشته است.
نمازی در پایان گفت :کل حاکمیت باید پای کار بیاید تا اعتماد به شدت آسیب
دیده مردم احیا شود .فرصت بسیار محدود است و پاشنه آشیل نظام هم همین بی
اعتمادی مردم است بنابراین هر چه سریع تر باید اعتماد عمومی احیا شود.
در جلسه ستاد تامین واکسن کرونای وزارت امور خارجه مطرح شد:

ماموریت سفرای برای تامین و ارسال
واکسن کرونا به کشور

ستاد تامین واکسن کرونای وزارت امورخارجه مقرر کرد تمامی سفرای جمهوری
اسالمی ایران در خارج از کشور با تمام ظرفیت نسبت به تامین و ارسال واکسنهای
مورد تایید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند.
به گزارش اداره کل و امور سخنگویی وزارت امور خارجه ،دومین جلسه «ستاد
تامین واکسن کرونای وزارت امور خارجه» به ریاست حسین امیر عبداللهیان وزیر
امور خارجه و با حضور معاونان و مدیران کل وزارت امور خارجه برگزار شد.
در این جلسه پس از ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده از سوی وزارت امور خارجه
در زمینه تامین واکسن توسط مدیران کل وزارت امور خارجه در حوزههای منطقه ای
و بررسی آخرین وضعیت واردات واکسن ،مقرر شد تمامی سفرای جمهوری اسالمی
ایران در خارج از کشور با تمام ظرفیت نسبت به تامین و ارسال واکسنهای مورد تایید
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند.
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مواد مغذی و راهکارهایی که به سلولها در جذب بهتر اکسیژن کمک میکنند؛

چگونه اکسیژن بیشتری دریافت کنیم؟

اکسیژن عنصری است که سلولهای ما برای ایجاد انرژی ،ادامه کار
و ایجاد عملکرد در سطوح باالتر به آن نیاز دارند؛ بنابراین افزایش سطح
اکسیژن به ما کمک میکند عملکرد بهتری داشته باشیم و به ذهن
و بدن ما انرژی میبخشد و کمبود آن موجب میشود ما نتوانیم از نظر
بدنی عملکرد مناسبی داشته باشیم و احساس ضعف و خستگی را تجربه
خواهیمکرد.
بدن شما برای اینکه انرژی مورد نیازتان را تولید کند ،سلولهایتان باید
به طور مداوم اکسیژن دریافت کنند؛ پروسهای که تا حدود زیادی به مواد
مغذی که مصرف میکنید ،بستگی دارد.
کمبود مواد مغذی میتواند منجر به اکسیژنرسانی ضعیف به سلولها
شده و در نهایت مرگ سلولی ،التهاب و دیگر مشکالت سالمتی را به دنبال
داشته باشد .بنابراین خیلی مهم است چیزهایی بخورید که برای تنفس
نوهمچنین
سلولیتانمفیدترینهستندومیتوانندسیستمجریانخو 
سایر قسمتهای بدن را به خوبی تغذیه کنند تا شما سالم و تندرست
باشید.
اکسیژنگیری بهتر با این مواد مغذی
آهن

خواصشگفتانگیزغذاهایتند
در این مطلب به بررسی برخی خواص مواد غذایی تند پرداخته شده است.
کپسایسین مادهای بیبو و بیمزه است و از نظر علمی ثابت شده است که در
بسیاری از موارد از قبیل فشار خون ،کلسترول ،درد مفاصل ،افسردگی و مشکالت
گوارشی برای سالمتی مفید است .در اینجا به بررسی برخی خواص مواد غذایی تند
پرداخته شده که شاید تابه حال از آنها اطالعی نداشتهاید.
 ۹خاصیتشگفتانگیزغذاهایتند
کاهش وزن :کپسایسین موجود در فلفل عملکرد متابولیسم را سرعت بخشیده و
به بدن کمک میکند تا کالریها را سریعتر بسوزاند .این ترکیب شیمیایی با افزایش
حرارت بدن نقش مهمی را در افزایش ضربان قلب ایفا میکند .عالوه برآن ،تحقیقات
نشان داده افرادی که غذاهای تند میخورند معموال مقدار کمتری غذا میخورند و
مقدار وزنشان را بیشتر تحت کنترل دارند.
افزایش سالمت قلب :غذاهای تند به خاطر اینکه میتوانند از لخته شدن خون
در رگها پیشگیری کنند برای قلب مفیدند .عالوه بر آن ترکیب کپسایسین در برابر
التهاب (یکی از عوامل خطرساز برای حمالت قلبی شناخته شده) موثر است.
بهبود گردش خون :غذاهای تند سرعت گردش خون را افزایش داده و فشارخون
را کاهش میدهند .فلفلهای چیلی از آن جا که حاوی ویتامین آ و ث هستند باعث
تقویت دیواره رگهای خونی نیز میشوند.
کاهش خطر ابتال به سرطان :مصرف منظم غذاهای تند ،احتمال خطر ابتال به
سرطانراکاهشمیدهد.ترکیبکپسایسینرشدسلولهایسرطانیراکندکردهو
در بسیاری موارد ،بدون آسیب رساندن به سلولهای سالم اطراف ،باعث از بین رفتن
سلولهایسرطانیمیشود.
بهبودعملکرددستگاهگوارش:غذاهایتندباافزایشجریانخوندرمعدهونیز
افزایش الیه موکوس باعث تقویت سیستم گوارشی میشوند .همچنین کپسایسین
درنابودیباکتریاچپیلوری(نوعیباکتریکهباعثزخممعدهمیشود)موثراست.
پیشگیری از آنفلوآنزا :کپسایسین با افزایش تعریق بدن ،نشانههای آزاردهنده
آنفلوآنزا را از بین میبرد .غذاهای تند ،گرفتگی بینی را رفع کرده و سینوزیت و دیگر
عالئمآنفلوآنزاراکاهشمیدهند.
بهبود کیفیت خواب :محققان استرالیایی طی تحقیقات خود به این نتیجه
رسیدند ،افرادی که به طور منظم غذاهای تند مصرف میکنند ،راحتتر به خواب
رفته و زودتر و سرحال تر ،از خواب بیدار میشوند.
کاهشاسترسوافسردگی:فلفلهایقرمز،سطحهورموناندورفینوسرتونین
را افزایش داده و باعث حذف درد میشوند و به این ترتیب فرد احساس راحتی
میکند .این هورمونها ضد استرس و افسردگی هستند.
بهبود تنفس :غذاهای تند ،مانند یک اکسپکتورانت عمل کرده و مصرف آن برای
افرادیکهمبتالبهآسم،برونشیتهایمزمن،سینوزیتودیگربیماریهایتنفسی
هستندتوصیهمیشود.

یکی از اصلیترین عملکردهای آهن غذایی ،کمک به بدن در تولید
هموگلوبین است که پروتئینی موجود در گلبولهای قرمز خون میباشد
و با مولکولهای اکسیژنی که از هوا تنفس میکنید جفت شده و آنها را
دربافتهایبدنتانآزادمیکند.کمبودآهنمیتواندموجبعارضهایبه
نام آنمی شود که در آن ،اکسیژن کافی به سلولها انتقال داده نمیشود.
عالئمآنمیشاملسردردهایمزمن،خستگیزیاد،تنگینفس،درددر
قفسهسینه،سرگیجهوعفونتهایمکررمیشود.گوشتقرمزوخصوصا
جگر و قلوه ،منابع بسیار عالی آهن ِهم هستند (آهن گرفته شده از منابع
حیوانی) .در میان سبزیجات نیز ،سبزیجات برگدار تیره ،لوبیا سبز ،لوبیا
لیما ،نخود سبز ،گل کلم ،جوانه حبوبات و کنگر فرنگی ،منابع عالی آهن
غیرهممیباشند.
ِ
مس
مس و آهن ظاهرا میتوانند با همکاری هم در تولید هموگلوبین سالم
نقش داشته باشند .مس به تولید کالژن و االستین نیز کمک میکند؛ دو
پروتئینی که دیوارهی سلولی رگهای خونی شما را میسازند و آنها را
مستحکمنگهمیدارند.
آهن زیاد در رژیم غذایی میتواند مس بدن را تحلیل ببرد یا حتی

متخصص زنان و زایمان :

جایگزین آن شود ،در نتیجه فرسودگی و تخریب بافتهای بدن سرعت
میگیرد .بنابراین حتما غذاهایی مصرف کنید که به طور طبیعی سرشار
از مس هستند ،مانند بادام درختی ،بادام هندی ،سبزیجات برگدار تیره،
حبوباتوسیبزمینی.
ویتامینC
اگر میخواهید از مواد غذایی آهنداری که مصرف میکنید بیشترین
بهره را ببرید ،ویتامین  Cماده مغذی دیگری است که به آن نیاز دارید.
غیرهم (آهن منابع گیاهی) ،دسترسی
ویتامین  Cکمک میکند آهن ِ
زیستی بیشتری پیدا کرده و ضمنا بدنتان آهن بیشتری از غذاهایی که
میخورید جذب نماید .ضمنا ویتامین  Cیک آنتی اکسیدان قدرتمند
است که به سنتز کالژن ،کاتکوالمین و کارنیتین کمک میکند.
کلسیم
هر چند در مورد کلسیم و نقش آن در بدن زیاد گفته شده اما شاید ندانید
که این ماده مغذی نقش مهمی در انتقال اکسیژن به سلولها نیز دارد.
این واقعیت نیز کمتر مطرح میشود که کلسیم را باید همراه با ویتامین
 ،Dویتامین ،Kمنیزیم و دیگر کوفاکتورها مصرف کنید تا اثر داشته باشد.
کلسیم به تنظیم این که چه مقدار خون از دیوارهی رگها عبور کند کمک
مینماید.
کلسیم میتواند رگهای خونی اطراف بافتهایی را که در زمانهایی
به اکسیژن بیشتری نیاز دارند گشاد کند تا خون اکسیژندار بیشتری به
بافت مورد نظر برسد ،یا رگهای خونی را منقبض نماید تا جریان خون به
سمت بافتهایی که به اکسیژن کمتری نیاز دارند کاهش پیدا کند.
دیگرراهکارها
عالوه بر مواد غذایی ذکر شده راهکارهای دیگری نیز وجود دارند که به
افزایش دریافت اکسیژن در شما کمک میکنند.
 -1پنجرهها را باز کنید یا بیرون بروید تا هوای تازه تنفس کنید .بله به
همین سادگی با باز کردن پنجرهها یا یک پیادهروی کوتاه (البته در هوای
پاک) ،میزان اکسیژن بدن شما افزایش مییابد .عالوه بر این به بهبود
هضم و انرژی بیشتر نیز کمک میکند.
 -2اگر سیگار میکشید آن را ترک کنید .بعد از تنها دو هفته ترک سیگار،
بسیاری از افراد متوجه میشوند که گردش خون و سطح کلی اکسیژن
آنها به میزان قابلتوجهی بهبود مییابد .جالب است بدانید که عملکرد
ریههایتان در همین مدت کوتاه تا 30درصد افزایش مییابد.
 -3به پرورش گیاهان فکر کنید .تحقیقات نشان دادهاند که گیاهان
آپارتمانی میتوانند به تصفیه هوای داخل خانه کمک کنند .آنها دی
اکسید کربن را گرفته و سطح اکسیژن اتاق را پر میکنند و بدین ترتیب
اکسیژن بیشتری را در اختیار بدن شما قرار میدهد.
 -4تمرینات تنفسی انجام دهید .متخصصان توانبخشی ریوی توصیه
میکنند از تمرینات تنفسی ساده مانند تنفس با لبهای فشرده یا جمع
شده و تنفس عمیق شکمی برای بازکردن مجاری تنفسی و افزایش میزان
اکسیژن در بدن خود استفاده کنید.
 -5به اندازهی کافی آب بنوشید .به منظور اکسیژنگیری و دفع دی
اکسید کربن ،ریههای ما باید هیدراته شده و آب کافی دریافت کنند؛
بنابراین هیدراته بودن بر سطح اکسیژن تأثیر میگذارد .ما به طور متوسط
حدود  400میلیلیتر در روز آب از طریق بازدم از دست میدهیم.

دانستنیهاییدرموردپسوریازیس

مکملی که از نقص مادرزادی نوزاد
پیشگیریمیکند

متخصص زنان و زایمان با تاکید بر ضرورت مصرف اسدفولیک در دوره بارداری
گفت :مصرف این دارو می تواند از نقص جنین جلوگیری کند.
فاطمه علی بابایی درباره اینکه یک زوج چه زمانی باید بداند در خطر ناباروری
قرار دارد؟ گفت :زوج هایی هستند که پس از  4ماه تالش برای بارداری نگران
میشوند که خود این نگرانی در روند باروری موفق اختالل ایجاد کند .بسیاری از
این زوج ها زمانی بسیار زودتر از زمانیکه باید به دنبال درمان باروری می روند .زوج
ها بدانند  12ماه باید از اقدام متوالی باروری بگذرد و در صورت باردار نشدن به
درمان اقدام کنند .اگر خانمی در  40سالگی ازدواج کرده باشد باید بررسی های
الزم صورت گیرد چون نمی توان قاعده  12ماه را برای این شخص در نظر گرفت.
وی تاکید کرد :زوجها باید فیزیولوژی کامل بدن زن را بدانند .بدن زنان در در
سیکل ماهانه ،یک روز تخمک را رها می کند و در روزهای دیگر قابلیت باروری وجود
ندارد به همین دلیل باید زمان تخمکگذاری را بدانند و در صورت رعایت تمامی
شرایط اگر پس از  12ماه بارور نشدند باید به صورت توأمان(آقا و خانم) اقدام به
درمانناباروریکنند.شایعترینعلتناباروریعلتهایمردانهاستبههمیندلیل
آقایانبایدحتمادراینکارهمراهخانمباشندوتستهاییبهآنهابرایشناختموانع
و راههای درمان داده میشود که بر اساس آن راه های درمانی و تجویز داروهای
مربوط به آن آغاز می شود .علی بابایی با تاکید بر این نکته که درمان در افراد مختلف
متفاوت است گفت :در ابتدا از درمانهای ساده آغاز می کنیم و اگر مورد عمده ای
در آزمایش وجود داشته باشد روی آن تمرکز می کنیم .سپس از دارو استفاده می
کنیم و اگر جواب نداد پس از آن از روش های کمک باروری  IUIاستفاده می کنیم
که ممکن است نیاز باشد بیش از یک دفعه حتی تا  6مرتبه انجام شود.پس از این
مرحله از روش های آزمایشگاهی مثل  ARTو  IVFاستفاده میکنیم .کشور ما در
این زمینه بسیار موفق عمل کرده است و قابل مقایسه با کشورها پیشرفته است.
وی یادآور شد :زوجین باید قبل از اقدام به بارداری به پزشک مراجعه کنند تا شرح
حالی از خانم و همسر گرفته شود .اگرچه عمده این افراد سالم هستند اما بیماری
های زمینه ای احتمالی باید بررسی شوند .قبل از بارداری باید تست پیشگیری از
سرطان رحم داده شده و آزمایش های تیروئید و خون از خانم گرفته شود و بعد زوج
به بارداری اقدام کنند .متخصص بیماری های زنان ،زایمان و نازایی گفت :ممکن
است مشکالتی در ستون فقرات و مغز جنین اتفاق بیفتد که مصرف اسیدفولیک
می تواند در بسیاری موارد از این نقص جلوگیری کند .الزم و ضروری است که خانم
یک ماه قبل از بارداری اسیدفولیک مصرف کرده و حداقل تا سه ماه اول بارداری آن
را ادامه دهند .اگر خانمی در چند ماه باردار نشد باید استفاده این دارو را همچنان
ادامه دهد .در برخی مراکز حتی استفاده از این دارو برای پدران هم الزامی است.

چه بخوریم تا دچار کمبود انرژی
در روز نشویم؟

استرس ،داروها ،فشارهای کاری ،اختالالت خواب یا بیماری و  ...همگی از
ی کنید که این احساس
دالیل احساس خستگی در طول روز هستند .اگر تصور م 
خستگی دائمی ،مزمن و بیش از حد است به پزشک مراجعه کنید.
استرس ،داروها ،فشارهای کاری ،اختالالت خواب یا بیماری و  ...همگی
ی کنید که این
از دالیل احساس خستگی در طول روز هستند .اگر تصور م 
احساس خستگی دائمی ،مزمن و بیش از حد است به پزشک مراجعه کنید .اما
در بیشتر موارد این خستگی مربوط به تغذی ه نامناسب و عادات غلط غذایی است.
خوشبختانه استفاده از مواد غذایی طبیعی انرژیزا این روند را می تواند معکوس
کند :مخلوط آب و لیمو :این محلول الکترولیتی برای سلولها به منظور تولید
انرژی الزم است .در واقع نوشیدن آب یکی از بهترین راهها برای داشتن روزی
بهتر به شما میرود .نتایج یک تحقیق در سال  ۲۰۱۲نشان میدهد زنانی که
دچار اندکی کم آبی بودهاند بیشتر از سایرین احساس خستگی مفرط میکرده
ش های جدید نشان داده است که کمبود ویتامین ث باعث
اند .ویتامین ث :پژوه 
خستگی میشود .این ویتامین برای سالمت غدد فوق کلیوی الزم است .این غدد
ی کنند .ویتامین ث همچنین
از احساس خستگی ناشی از استرس پیشگیری م 
ی شود .خشکبار:
ت ها پیشگیری کرده و باعث جذب بهتر آهن م 
از ابتال به عفون 
بادام ،فندق و بادام زمینی سرشار از منیزیم هستند ،عنصری که نقش کلیدی در
تبدیل شکر به انرژی دارد .همچنین آنها سرشار از فیبر هستند .فیبر قندخون را
یداردوباعثمیشوددیرتراحساسگرسنگیکنید.شکالتتلخ:
متعادلنگاهم 
خوردن شکالت تلخ پس از ناهار میتواند جایگزین یک دسر خوب باشد .شکالت
حاوی مادهای به نام تئوبرومین است که نقشی مشابه کافئین در قهوه داشته و به
بهبود وضعیت انرژی در شما کمک میکند .نان سبوس دار :کربوهیدرات ۶۰
درصد انرژی مورد نیاز بدن شما را تامین میکند .غالت سبوس دار حاوی مواد
کربنی پیچیده و سرشار از ویتامین و مواد معدنی هستند .خوردن غالت سبوس
دار از افزایش ناگهانی قند خون در شما جلوگیری میکند .هل سبز :هل موجب
ی بخشد .مارچوبه :این سبزی
افزایش انرژی شما شده و گردش خون را بهبود م 
خوشرنگ حاوی ویتامین ب است .این ویتامین کربوهیدراتهای دریافتی بدن
ی کند .همچنین مارچوبه حاوی
را تبدیل به سوخت مورد نیاز بدن یعنی گلوکز م 
مقادیر زیادی فیبر است که منجر به متعادل نگاه داشتن قندخون میشود.
واقعا واکسن چقدر می تواند جلوی بیماری را بگیرد؟

چرا باید واکسن کرونا بزنیم؟

میگویند اگر واکسن هم بزنیم باز هم ممکن است کرونا بگیریم پس چرا باید
واکسنبزنیم؟
واکسیناسیون مقابل کرونا در سراسر دنیا ادامه دارد  ،و با این کار همه ما کمکم به
زندگی عادی و انجام فعالیتهای روزانه نزدیکتر میشویم.
دالیل مختلفی برای زدن واکسن اعالم شده که برخی از آنها را تکرار می کنیم:
• چون هدف اصلی از واکسن در اوج اپیدمی کاهش مرگ و بستری است و
واکسن ها به شدت اثر بخش اند.
• چون تجربه موفق کشورها را داریم که باوجود مبتالیان باال  ،افراد واکسینه شده
بستری و فوت خیلی کمتری دارند.
• چون یکی از مراحل کنترل اپیدمی  ،واکسیناسیون بیش از هفتاد درصد
جامعه است و باید برای تحقق این هدف تالش کنیم.
• چون فازهای بالینی واکسن ها در مطالعات روی هزاران نفر بررسی و آزمون
شده و اثر بخشی آن دیده شده است.
• چون چند ده سال است اثر بخشی سایر واکسن ها در کنترل و حذف بیماری
های حفونی را دده ایم .
• چون حتی اگر مبتال شویم  ،با خفیف می گیریم یا در فاز حادتر در صد بسیاری
ناچیزی دچار بدحال و فوت می شوند.
• چون برای قطع زنجیره انتقال باید جمعیت ایمن زیاد شوند  .بریا تحقق این
خدف باید تالش کنیم.
• چون از هر ده بستری باالی  ۶۵سال ایرانی در بیمارستان ها  ،فقط دونفر
واکسن زدند و این باعث باال رفت مرگ می شود.
البته دقت کنیم که اولین واکسن که به ما پیشنهاد شد را تزریق کنیم مگر اینکه
پزشک به دلیل عوارض واکسن ما را منع کند.
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در گفت و گو با یک تعزیهخوان قمی مطرح شد؛

آیتاللهحسینی بوشهری:

روحیه ایثار و انفاق پس از شیوع کرونا
به اوج خود رسید
رییس جامعه مدرسین حوزه علیه قم گفت :روحیه انفاق ،ایثار و مواسات به عنوان
اضالع اقتصاد اسالمی پس از شیوع کرونا در کشور به اوج خود رسید.
الله سیدهاشم حسینی بوشهری روز یکشنبه در رزمایش شمیم حسینی در بقعه
شیخ صدوق(ره) ،با اشاره به آسیب های کرونا به کسب و کارها از زمان شیوع ویروس
کرونا اظهار داشت :از روزی که ویروس کرونا در جهان و به تبع آن در کشورمان پدید
آمد ما شاهد مشکالت در عرصه های مختلف از جمله در کسب و کار بودیم.
وی افزود :از زمان شیوع کرونا شاهدیم خیران ،مسئوالن و شخصیت ها در
تالشند تا بخشی از مشکالت مردم که بخاطر این شرایط کسب و کارشان تعطیل و
تنگناهایی در زندگی شان ایجاد شده را بکاهند.
رییس جامعه مدرسین حوزه علیه قم ادامه داد :در شرایط کرونایی ،نیازمندانی
را دیدیم که از همسایه های خود بسته غذایی دریافت کردند و این ها حماسه
هایی است که در مملکتمان به برکت قرآن ،اسالم ،انقالب و سیره اهل بیت (ع) و
همچنینهدایتهایرهبرفرزانهانقالبشکلگرفت.
آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه اقدامات ارزشمندی از زمان شیوع ویروس
کرونا تا کنون در قم صورت گرفته است ،گفت :بر اساس گفته مسئوالن اوقاف،
حدود ۱۹میلیارد تومان در طول این مدت برای تجهیزات بیمارستانی و رسیدگی به
کادر درمان و نیازمندان هزینه شده است.
وی بیان داشت :این اقدامات در همه استان ها توسط اوقاف در حال اجراست که
امیدواریم این روحیه انفاق و ایثارگری ادامه یابد.
آیتاللهحسینیبوشهریبابیاناینکهیکیازمهمترینابعاداسالم ُبعداجتماعی
آن است ،گفت :اسالم همانند منشوری است با اضالع مختلف و گوناگون که باید
به همه آنها پرداخته شود و این در حالی است که گاهی متاسفانه تنها به برخی ابعاد
اسالم پرداخته شده است .رییس جامعه مدرسین حوزه علیه قم با بیان اینکه اسالم
در ابعاد مختلف اخالقی و سیاسی نیز برنامه و اصول دارد ،اضافه کرد :همان گونه
که این دین بعد الهی دارد بعد حقوقی ،اخالقی ،سیاسی و اجتماعی نیز دارد.
ویتاکیدکرد:تنهاپرداختنبهیکبعداسالم،ناقصاستونمیشودیکمنشور
را بدون همه اضالع مشاهده کرد.
رییس جامعه مدرسین حوزه های علمیه خاطر نشان کرد :کسی که خود را از
مسمانان می داند اما با آن ها همراه و هم دل نیست و در غم و شادی شریک نیست
نمی تواند خود را در اردوگاه مسلمان بداند.
معاون فرهنگی  ،اجتماعی اوقاف استان قم خبرداد:

توزیع ۵۰میلیاردریالبستههایمعیشتی

معاون فرهنگی  ،اجتماعی اوقاف استان قم گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون،
 ۵هزار بسته معیشتی به ارزش  ۵۰میلیارد ریال از محل عواید موقوفات تهیه و بین
نیازمندانتوزیعشدهاست.
حجتاالسالمعطاءاللهجباریپیشازظهردیروزدرآیینآغازچهاردهمینمرحله
طرح شمیم حسینی که در آستان مقدس امامزاده موسی مبرقع(ع) برگزار شد
اظهار کرد :بقاع متبرکه در کنار فعالیتهای فرهنگی و مذهبی ،اقدامات اجتماعی
را هم در دستور کار دارند که مجموعه این اقدامات در چارچوب فعالیت مراکز افق
سازماندهی شده است .وی افزود :از جمله اقدامات اجتماعی این مراکز میتوان
به رزمایش همدلی و مواسات اشاره کرد که در چهاردهمین مرحله با عنوان طرح
«شمیم حسینی و مهر تحصیلی» به مرحله اجرا در میآید.
معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه دو مرحله
دیگر تهیه و توزیع بستههای معیشتی طی سال جاری اجرایی شده است گفت:
در مجموع  ۵هزار بسته معیشتی در قالب این رزمایشها در بین نیازمندان توزیع
شده است .وی ادامه داد :پخت و توزیع غذای گرم در مناسبتهای مختلف از دیگر
اقدامات بقاع متبرکه و مراکز افق در استان قم محسوب میشود و بر این اساس
تاکنون ۱۰۰هزار پرس غذا به عنوان متبرکات امامزادگان طبخ و توزیع شده است.
جباری تصریح کرد :عالوه بر اینها  ۵مرحله رزمایش بهداشت و سالمت هم طی
سال جاری و با محوریت بقاع متبرکه شاخص اجرایی شده است .معاون فرهنگی و
اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به هدف از اجرای رزمایش سالمت
گفت :در این طرح ،ویزیت و داروی رایگان در اختیار نیازمندان قرار میگیرد و منابع
آن هم از محل عواید موقوفات مرتبط و با همکاری بسیج جامعه پزشکی استان قم
تامین میشود .وی خاطرنشان کرد :در قالب این رزمایش ،به طور میانگین روزانه
 ۵۵تا  ۷۰۰نفر ویزیت شده و داروی رایگان هم در اختیار آنها قرار داده شده است.
جباری با اشاره به طرح شمیم حسینی و مهر تحصیلی عنوان کرد :ارزش ریالی
هر بسته به طور میانگین  ۵میلیون ریال است و به این ترتیب از ابتدای سال جاری
تاکنون ۵۰،میلیاردریالبرایاینمنظورهزینهشدهاستضمناینکهاعتبارهزینه
شده برای داروی رایگان هم تا امروز حدود  ۳میلیارد ریال بوده است.
امیرآبادینمایندهقم:

حق الزحمه ناظران انتخابات شوراها
پرداختشود

نماینده قم در مجلس شورای اسالمی خواستار پرداخت حق الزحمه ناظران
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا شد.
احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی در
تذکری اظهار کرد :از آن جا که نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا
برعهده مجلس بود ،افرادی را به عنوان ناظر در هیات های نظارت بخش ها و استان
ها و شهرستانها برای حضور در صندوق های رای تعیین کردند.
وی ادامه داد :در حال حاضر وزارت کشور حق الزحمه هیات های اجرایی و
شورای نگهبان نیز حق الزحمه هیات نظارت شورای نگهبان را پرداخت کرده ،اما
متاسفانه هیات مرکزی انتخابات ،حق الزحمه ناظران انتخابات شوراهای شهر و
روستا را پرداخت نکرده و نمایندگان برای پرداخت نشدن این حق الزحمه تحت
فشار بوده و با تماس مکرر آن ها روبه رو هستند.
امیرابادی گفت :قرار بود وزارت کشور از محل  ۶۰میلیارد تومان پیش بینی شده
در بودجه برای برگزاری انتخابات این حق الزحمه پرداخت کند ،لذا در این رابطه
به وزیر کشور و هیات مرکزی انتخابات تذکری داده شود .رئیس مجلس شورای
اسالمی در پاسخ به این تذکر گفت :این موضوع در حال پیگیری بوده و دوستان ما
در هیات نظارت و اجرایی نیز نسبت به آن مطلع هستند ،همچنین وزارت کشور نیز
در حال پیگیری است .اعتباراتی نیز پیش بینی شده و باید سازمان برنامه و بودجه با
اولویت این اعتبار را واگذار کند ،ما نیز پیگیر خواهیم بود.
معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قم خبرداد:

اجرای طرح بهسازی محور روستایی آمره
بخشخلجستان

معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان
قم گفت :با اعتبار  ۱۰میلیارد ریال طرح بهسازی  ۲کیلومتر از محور روستایی آمره
بخش خلجستان قم اجرا شد و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان قم ،محمدرضا زیدآبادی در این خصوص ،اظهار کرد :با بهره برداری از طرح
بهسازی محور روستایی آمره این ششمین طرح بهسازی است که طی سال جاری
درسطح راههای روستایی استان به بهره برداری رسیده است .وی بیان کرد :محور
روستایی آمره طی سالهای گذشته بهسازی نشده و سطح آسفالتی آن درمقاطعی
مضمحل شده بود و به همین منظور طرح لکهگیری و روکش آن در دستور کار قرار
گرفت .معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان قم محور روستایی آمره را در زمره محورهای ییالقی استان دانست و افزود:
باتوجه به جغرافیای بخش خلجستان که از ییالقات مهم استان می باشد و قرار
گرفتن روستای آمره دراین بخش ،شاهد تنوع محصوالت باغی در آن می باشیم .

تعزیه خوانی ،هنری اصیل و مردمی

تعزیهخوان قمی گفت :تعزیه ترکیبی از فرهنگ و هنر این مرز و بوم است.
مسئولین باید بیشتر به آن توجه کرد.
تعزیه در لغت به معنای سوگواری و عزاداری است و در تعریف عامتر به تئاترهای
مذهبیکهدربارهواقعکربالهستند،گفتهمیشود.ناماصلیتعزیه،شبیهخوانی
یا شبیهگردانی است ،یعنی اینکه افراد اجرا کننده ،شبیه و بازی کننده نقش
شخصیتهایاصلیهستند.
نکتهای که در این میان باید به آن اشاره کرد این است که تعزیه لزوما درباره امام
حسین (ع) و واقعه کربال نیست ،نمایشنامههای تعزیه درباره موضوعات دینی
و حماسی است مثل تعزیه حضرت ابراهیم ،تعزیه امامان مختلف و حتی تعزیه
خندهدار هم داریم.
تعزیه که مجموعهای از رنگ،شعر و موسیقی است؛ بیشتر برای مرگ اولیا و
عزیزان از دست رفته اجرا میشود .نمایشی مذهبی که خیر و شر در آن مبارزه
میکنند.
قم یکی از خاستگاه های مهم تعزیه خوانی در کشور است
تعزیه در سال  ۲۰۱۰در میراث فرهنگی و معنوی یونسکو ثبت شده است و
با اینکه در نقاط دیگر جهان از جمله جزیره ترینیداد در دریای کارائیب تا جزایر
اندونزی اجرا میشود ،اما تعزیه از ایران برآمده است .سابقه آن به سالها قبل از
عاشورا و ورود اسالم به ایران برمیگردد که به آن «سووشونخوانی» میگفتند و
نمایش در آتش رفتن سیاوش اجرا میشد که وقتی سیاوش ،سالم از میان آتش
رد می شد ،نشانی از بیگناهی او بود.
تعزیه خوانی یک هنر بسیار خاص ایرانی است .تعزیه خوان ها باید از مهارت
بسیاری برخوردار باشند .با توجه به نظم محور بودن متن ،تعزیه خوان ها باید
از هوش و نبوغ خاصی در حفظ اشعار و همچنین بداهه گویی در موارد خاص
برخوردارباشند.همچنینوسعتصدایکیازمهمترینارکانیاستکهیکتعزیه
خوان باید از آن بهره مند باشد و قم یکی از خاستگاه های مهم تعزیه خوانی در
کشوراست.
دایی مادرم مشوق اصلی من بود
در همین رابطه با امیر حسین حمامیان تعزیه خوان قمی به گفت گو نشستیم تا
از تجربیات خود در سالهای فعالیت خود در این بخش سخن بگوید.
وی گفت :در کودکی دایی مادرم حاج محمد کرمانی شمرخوان بودند .ایشان
مشوق اصلی من بودند .تا دوازده سالگی بچه خوانی میکردم .تا  ۱۷سالگی
به علت تغییراتی که در صدایم رخ میداد تعزیه نخواندم ۱۷ .سالگی به عنوان
مخالف خوان وارد تعزیه شدم؛ چون صدایم برای موافق خوانی مناسب نبود و از
 ۱۹سالگی سر پا خوان هیئتها بودم و نسخههای شمر ،یزید و ...را میخواندم.
در حال حاضر من سعی میکنم هر زمانی که وقتی پیدا کنم ،نسخه ببینم،
مطالعه کنم و همیشه در وادی تعزیه باشم.
اساتید اصلی من مرحوم جدهخواه ،مرحوم میرابراهیمی ،استاد شاطر تقی
کیانی ،حاج محمد کرمانی ،استاد اسماعیل محمدی ،حاج اصغر رمزی و استاد
ابوالفضلکبابیانبودند.
وی افزود :در حال حاضر هیئتها خیلی زیاد شده .در دوران کودکیام فقط
چهار هئیت بود؛ هیئت مرحوم جدهخواه ،مرحوم میرابراهیمی ،مرحوم کریمی

و حاج محمد دهقان که حاج محمد یزدی میگفتند .هیئت موسی بن جعفر به
سرپرستی میرابراهیمی ،دو طفالن مسلم حاج حسین غالمیان و انصار الحسین
میرزای قمی از هیئتهای قدیمی است که هنوز پا بر جاست و اگر توفیقی باشد
درخدمتشانهستم.
حمامیان بیان کرد :تعزیه تلفیقی از هنر و مظاهر فرهنگی است و از دوران
قاجار بوده .تعزیه گونههای مختلفی دارد .شاد ،غمگین و تعزیههای پادشاهی.
در زمان قدیم تعزیه را در حضور شاهان و اربابان اجرا میکردند و تخلصی هم به
شاهان میدادند .این هنر به مرور به عزاداریها و میان مردم کشیده شد .بیشتر
افراد تعزیه را به محرم و اوقات عزاداری میشناسند ،در حالی که تعزیه ترکیبی از
فرهنگ و هنر این مرز و بوم است.
مسئولینتوجهبیشتریبههنرنعزیهداشتهباشند
وی تصریح کرد :در دوران کرونا توجه مسئولین کاهش یافته .مدتی که آقای
امیرزینلی،ازتعزیهخوانانقمی،درحوزههنریمسئولیتیداشتند؛توجهبیشتر
بود .چند سال پیش حوزه هنری سوگواره و جشنواره برگزار میکرد .مسئولین
قمی توجهی به شناساندن تعزیه به مخاطب نمیکنند .انجمن راویان عشق قم
که انجمن تعزی ه خوانان است ،کاری از پیش نمیبرد.
تعزیه خوان قمی با بیان اینکه تعزیه رونق و محبوبیت گذشته را ندارد ،گفت:
عدهای تعزیه را از حالت سنتی خارج کردند .تعزیه سنت خاص دارد و اشعارش
باید همانها باشد که قدیمیان سردهاند .عدهای در نسخهها دست بردند.
عالوه بر تغییر اشعار ،موزیک و لباس متفاوت آوردند .از جنبه تعزیه و عزا و سنت
قدیمیاش خارج شده .سید از نسخه نویسان قدیمی میتوان وهاب سعیدی
کارزونی ،یغمای جندقی که زمینه جندق برای اوست ،سید محمود رضوی
خوانساری ،سید مصطفی میر عزا وپسرش سید کاظم معروف به میر غم که در
زمان قاجار زندگی میکردند ،نام برد.
وی افزود :اگر براساس همان سنت و نسخ قدیمی پیش برود ،خیلی دلنشین
خواهدشد.بایدناظرانیباشندکهپیگیرتعزیههاباشندواشتباهاتراتذکردهند.
یکی دیکر مشکالت تعزیه این است که پیشکسوتی کنار رفته .افرادی هستند که
پنج سال سابقه دارند و چهار خط تعزیه میخواند و ادعا دارد تعزیه خوان است.
تعزیه خوان باید بچه خوانی کرده باشد ،زیر نظر استاد باشی و مطیع امر معین
البکاء که پیر تعزیه است.
تعزیهخوانبایدتعزیهدانباشد
حمامیان تنها راه ورود به تعزیه را این گونه بیان کرد :باید از طفولیت وارد تعزیه
بشود .اول حداقل شش ماه به هیئتها رفت و آمد داشته باشند ،تعزیه ببینند و در
فضا قرار بگیرند و دل و وجودشان با تعزیه و عشق امام حسین رشد کند ،با اصول
تعزیه آشنا شوند؛ بعد میتوانند وارد نسخه خوانی شوند.
وی افزود :کم هستند کسانی که از  ۱۰یا  ۱۵سالگی وارد شوند و به اوج برسند.
تعزیه خوان اول باید تعزیه دان باشد .اول باید ببیند ،بشنود ،مفاهیم اشعار را
بفهمدتابتواندآنرابهمخاطبمنتقلکند.بااینروندمیشودتعزیهخوانمطرح
و کار بلدی شد.
تعزیه خوان با سابقه گفت :خیلی از والدین به من میگویند فرزندمان را به تعزیه
ببر .اول باید دید خود بچه عالقه دارد یا نه .مدتی باید تعزیه ببیند ،اگر خود کودک
مشتاق باشد ،نسخههای ساده را با او کار میکنیم.نسخههای قدیمی جاهایی
اشتباهاتی هست که در حال تصحیح آن هستند.
مادیگرایی دردی که به جان تعزیه هم افتاده
وی علت کاهش محبوبیت تعزیه را چنین بیان کرد :مردم مثل قدیم زمان
ندارند که  ۲یا  ۳ساعت پای تعزیه بنشینند باید متناسب با شرایط تعزیه را اجرا
کرد .تعزیه خوانهای امروزی بین مردم نیستند و ارتباط خوبی با آنها ندارند.
وجهه تعزیه خراب شده است .تعزیه خوانان کارکشته قدیمی نیستند و دیگر مثل
گذشته پیش نمیرود .حمامیان تاکید کرد :یکی از بزرگترین معضالت تعزیهی
ایران مادی گرایی است .خیلی از افرادی که وارد این عرصه شدهاند ،فقط به پول
فکر میکنند .بانیان تعزیه سر از تعزیه در نمیآورند .چند نفر کار نابلد میآیند،
فالن خواننده رو میآورند که فقط اسمشان سر زبانها بیفتد .این افراد هم فقط
برای پولش میآیند .وقتی نگاه مادی جای اعتقاد و عشق به امام حسین را بگیرد
مشکالتزیادیایجادمیشود.
جلوی خروج تعزیه از حالت سنتی و اصولی گرفته شود
وی افزود :تعزیهخوانان دیگر دنبال استاد نیستند .باید زیر دست استاد باشی.
 ۲۰درصد تعزیه ،خواندن اشعار است و  ۸۰درصد رساندن مفاهیم اشعار به
مخاطب .به قول قدیمیها شاطر زیاد داریم ولی نون درآر نداریم.
حمامیان تصریح کرد :تعزیه خوان باید مثل آقای منبت کار و ابالفضل کبابیان
باشد .به جرأت از لحاظ نوشتن تعزیه ،تعزیه خوانی و تصحیح نسخ در ایران
مطابقشان نیست .تعزیه میسازند ۲.سال گذشته تعزیه تاسیس مسجد مقدس
جمکران را نوشت.
ویافزود:انشااللهمسئولینبیشتربهتعزیهبهابدهند.اینهنر،دینیوسنتی
است .ارزش تعزیه را باال ببرند و با کسانی که تعزیه را از حالت اصولی و سنتی
خارجکردهاندبرخوردکنند.

باورهای اشتباه درباره تزریق واکسن کرونا را بشناسیم

واکسیناسیون کرونا یک پدیده نوظهور در دنیاست ،اما
برخی شایعات پیرامون آن از اساس بیپایه هستند و مبنای
غیرعلمیدارند.
این روزها واکسیناسیون گروههای سنی در کشور در حال
اجراست .از آنجایی که کرونا به عنوان یک بیماری جدید و با
هزاران چهرهی در حال جهش خودش را نشان داده است،
وضعیت واکسن و واکسیناسیون در دنیا نیز به نسبت این
بیماری ،پیچیده و گاهی در ابهام است .در مقطعی در برخی
کشورها تاثیر واکسیناسیون روی نوع جهش یافته کرونا ،مورد
تردید قرار گرفت .در گوشهای دیگر از دنیا واکسن آلوده به مردم
تزریق شد و در جایی دیگر سواالت زیادی پیرامون اثربخشی
نوع خاصی از واکسن بر روی گروه سنی و یا جنسیت مطرح
شد.با همه اینها به نظر میرسد واکسیناسیون تنها راه
محافظت از مردم دنیا برای رهایی از شر کروناست.
اما نوع ارتباطات و وضعیت رسانههای اجتماعی در این
مقطع زمانی شایعات زیادی پیرامون اثربخشی و تاثیرگذاری
واکسنها مطرح کرده است .درست است که واکسیناسیون
کرونا یک پدیده نوظهور در دنیاست و مانند هر پدیده
علمی دیگر ،ممکن است برخی ابعاد آن با پیشبینیها و
آزمایشات اولیه تناقض پیدا کند ،اما برخی شایعات پیرامون
واکسیناسیون از اساس بیپایه هستند و مبنای غیرعلمی
دارند.
برای آرامش خاطر بیشتر خودمان و خانواده در روزهایی که
واکسنتزریقکردهایم،منتظررسیدننوبتدومتزریقهستیم
و یا در انتظار برای اعالم واکسیناسیون گروه سنی خود به
سر میبریم ،بهتر است شایعات بیپایه درباره واکسیناسیون
را بشناسیم و در این زمینه آگاهیهای الزم را از منابع موثق
کسبکنیم.
در این مطلب چند شایعه و باور اشتباه درباره واکسیناسیون
را مطرح و بررسی کردهایم.
جوان هستم ،پس واکسن نمیزنم
متاسفانه ویروس کرونا در طول مدت زمان شیوع خود ثابت
کرد که به هیچوجه قابل پیشبینی نیست .درست است که
جمعیت جوان و کودکان به دالیلی همچون نداشتن بیماری
زمینهای و یا سیستم ایمنی قویتر ممکن است کمتر به کرونا
مبتال بشوند و یا در صورت ابتالء نوع خفیف آن را تجربه کنند؛
اما در این بین جوانان و حتی کودکان و نوزادان بسیاری نیز
بودهاند که این ویروس را در بدن خود تحمل نکرده و بر اثر
ابتالء به کرونا فوت کردهاند.
ریسک تکیه بر نیروی جوانی و سن کم در رابطه با ابتالء به

کرونا و عدم تزریق واکسن پذیرفتنی نیست .این نکته را هم
باید در نظر گرفت که هر فرد مبتالی خفیف نیز قابلیت انتقال
ویروس به فرد دیگر و فعال کردن ویروس به صورت وخیم در
بدن آن فرد را دارد.
کرونا گرفتهام ،به واکسن نیازی ندارم
بعد از ابتالء به کرونا و بهبود تا مدت زمان معینی در حد
چندماه آنتیبادی این بیماری در بدن وجود دارد .این
آنتیبادی مانع ابتال فرد به ویروس کرونا میشود .اما نکته
مهم این است که حضور این آنتیبادی در بدن همیشگی
نیست و اکثر پزشکان مدت پیشیگرانه حضور آنتیبادی در
بدن بعد از بهبودیافتن از کرونا را تا 3ماه میدانند .به این نکته
هم باید توجه داشت که ویروس کرونا مدام در حال جهش و
تغییر است .پس ممکن است حتی در مدت کمتر از 3ماه
نیز ،فرد بهبودیافته ،دوباره به نوع جدید کرونا مبتال بشود .افرا
بهبودیافته بهتر است قبل از تزریق واکسن برای دانستن زمان
مناسب آن ،با پزشک مشورت کنند.
واکسنبزنم،بدنمآهنرباییمیشود!
در اوایل شروع واکسیناسیون ویدئوهایی در فضای مجازی
پخش شد که اشیای فلزی به بدن افراد واکسن زده وصل
میشد و گویا بدن آنها مثل یک آهنربا عمل میکرد.
ادامه تحقیقات بر روی این ویدئوها نشان داد که مغناطیسی
بودن بخشهایی از بدن به علت وجود و یا ازدیاد یک ماده در
بدن است و در واقع برای این افراد قبل از تزریق واکسن نیز
وجود داشته است .همانطور که افراد زیادی بعد از تزریق
واکسندارایبدنمغناطیسینشدند.
واکسن زدهام ،پس ماسک نمیزنم
تاثیرگذاری واکسن نیاز به گذر زمان دارد .دوز اول تزریق
واکسناثربخشیچندانیبرعدمابتالءنداردوبههمینخاطر
اکثر واکسنها در در دو دوز و حتی برخی در سه دوز تزریق
میشوند .حتی بعد از تزریق دوز دوم نیز بین دوتا سه هفته
زمان نیاز است تا واکسن اثر کامل خود را در بدن بگذارد و در
اصطالحفردواکسینهبشود.
از طرف دیگر کسانی که حتی سه هفته از تزریق دوز دوم
واکسن آنها گذشته است ،ممکن است باز هم به کرونا مبتال
بشوند اما متوجه ابتالء نشده و یا آن را به صورت خیلی خفیف
تجربه کنند .این افراد به عنوان ناقل میتوانند ویروس را به
دیگر افراد جامعه که هنوز واکسینه نشدهاند انتقال بدهند.
پس ضروری است تا زمان واکسیناسیون کامل و ریشهکنی
این ویروس از سطح جامعه ،از ماسک به عنوان یک پوشش
ضروری حتی در شرایط واکسنزده نیز استفاده کنیم.

واکسن زدم ،کرونا گرفتم
افرادی مدعی هستند که بعد از تزریق واکسن به کرونا مبتال
شدهاند .واکسن نوع ضعیف شده ویروس است و قرار است
سیستم ایمنی بدن را نسبت به ویروس آگاه و با تجربه کند.
بنابراین بروز برخی عالئم کرونا بعد از تزریق واکسن متحمل
است .اما پزشکان معتقدند ،افرادی که نوع شدید این بیماری
را بعد از تزریق واکسن تجربه میکنند ،از قبل به کرونا مبتال
بوده و واکسن موجب تحریک و افزایش فعالیت ویروس در بدن
آنها شده است.
واکسن عوارض جانبی ناگواری دارد
واکسنها قبل از رسیدن به مرحله تزریقعمومی ،آزمایشات
مختلفی از جمله مراحل آزمایشات حیوانی را پشت سر
میگذرانند .بعد از آن واکسن بر روی گروهی از داوطلبین با
نمونههای تزریقی دارونما ،آزمایش شده و به همین ترتیب با
کامل شدن تحقیقات در این مسیر و آگاهی کامل از عوارض
آن به تولید انبوه و استفاده عمومی میرسد .بدیهی است که
اکر واکسنی در این مسیر از خود عوارض جانبی ناگواری بروز
بدهد ،از چرخه تولید و آزمایش حذف خواهد شد.
برخی بعد از تزریق واکسن توسط خود یا اطرافیان از پیدا
شدن عوارضی در بدن خود اطالع میدهند .باید دانست که
بدن هر شخص نسبت به افراد دیگر متفاوت است و در صورت
مشاهده عوارضی غیرمعمول و یا ناگوار بعد از تزریق واکسن
بایدبررسیکردکهچهمقدارازاینعارضههامربوطبهوضعیت
جسمی فرد مورد ابتالء بوده است.
واکسن و مشکالت باروری
تنها درباره یکی از واکسنهای وارداتی توصیه شده است
که خانمهای زیر40سال از آن استفاده نکنند .این مالحظه
توسط برخی پزشکان که بر اساس یافتههای خود ،به نتیجه
قطعی علمی درباره عدم تاثیر واکسن فوق بر مسئله باروری
نرسیدهاند ،اعالم شده است .پس اگر این مشکل درباره باقی
واکسنها نیز وجود داشت ،درباره آن اطالعرسانی میشد.
به صورت کلی نیز در این موارد توصیه بر احتیاط ،بنا بر
تشخیصبرخیپزشکاناستواینگونهنیستکهواکسنفوق
حتما برای فرد مشکل باروری ایجاد کند.
 DNAتغییرمیکند!
آشنایینسبیباموضوعاتعلمیوزیستشناسیازاساس
برخی شایعات را رد میکند .شایعاتی مثل تغییر DNAبعد از
تزریق واکسن ،تغییر خلق و خو و یا جانمایی قطعهای در بدن
که موجب تغییر خصوصیات فرد میشود از نظر علمی قابل
اثبات نیست و به دسته شایعات زرد تعلق دارد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم:

مقابله با کاالی قاچاق تشدید شد ه است

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم گفت :از ابتدای امسال
تا پایان مردادماه ،نظارت بر بازار استان قم برای مقابله با قاچاق تشدید شد ه است و
این روند تا پایان سال با قدرت بیشتر دنبال خواهد شد.
احمد رضا سمیعی نسب اظهارداشت :بازرسان این سازمان از ابتدای امسال تا
پایان مردادماه سههزار و  ۷۰۱مورد بازرسی بهمنظور جلوگیری از تخلف (عرضه،
نگهداری و فروش کاالی قاچاق) داشتهاند که از این تعداد بازرسی ۲۶،مورد منجر به
تشکیل پرونده تخلف به ارزش ۳۴میلیارد و۶۵۲میلیون ریال شده است.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم با اشاره به این که تمام
پروندهها برای رسیدگی ،به تعزیرات حکومتی استان معرفی شدهاست ،افزود :آمار
یها نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود  ۱۵.۱۸درصد و تعداد پروند هها
بازرس 
 ۱۳۶درصد افزایش یافته است .سمیعی نسب ادامه داد :در این راستا۲۰ ،هزار
و  ۹۸۹قلم کاال در بخش مواد غذایی ،منسوجات (پارچه) ۲هزار و ۲۴۰متر،
روغن موتور بیش از سههزار قوطی و سیگار حدود  ۷۵هزار نخ ،بنزین ۲هزار لیتر،
محصوالت آرایشی و بهداشتی  ۵۱۳قلم ،لوازمخانگی  ۴۶۷دستگاه و لوازم پزشکی
۲۹۱هزار و  ۹۴۴قلم کاال قاچاق کشف و ضبط شد .معاون بازرسی و نظارت سازمان
صمت قم گفت :همچنین بازرسان این سازمان تعداد  ۸۷۲مورد تذکر و اخطار
کتبی به واحدهای خرده فروش دادند و  ۱۰صورتجلسه قاچاق ماده ( ۲۱پرونده
زیر  ۱۰میلیون ریال) تنظیم و  ۱۹۱گشت مشترک با دستگا ههای نظارتی استان
نیز برگزار کردند .سمیعی نسب تاکید کرد :بیشتر گشتهای مشترک بازرسان این
سازمان با دستگا ههایی همچون تعزیرات حکومتی ،جهاد کشاورزی ،معاونت غذا و
دارو دانشگاه علوم پزشکی و اطالعات بسیج قم بودهاست .معاون بازرسی و نظارت
سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم با اشاره به این که یکی از مهمترین راهکارهای
حمایت از تولید داخلی ،مقابله با قاچاق است ،ادامه داد :روند نظارت بر بازار استان
بهمنظور مقابله با قاچاق به صورت مستمر و با استفاده از ظرفیت همه دستگاههای
متولی ادامه دارد و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.
معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیقمتاکیدکرد:

لزوماعتمادمردمبهروندواکسیناسیون

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با تاکید بر لزوم اعتماد مردم به روند
واکسیناسیون تصریح کرد :از تمامی واجدین شرایط تزریق واکسن درخواست
میکنیم در اسرع وقت با مراجعه به یکی از مراکز تجمیعی واکسیناسیون نسبت به
تزریق واکسن کرونا اقدام کنند
دکتر سیامک محبی اظهارداشت  ۴۵۵:هزار و ۸۸۱دوز واکسن در استان قم تزریق
شده است که از این تعداد ۳۴۲،هزار و ۷۳۰نفر دوز اول و ۱۱۳هزار و ۱۵۱نفر نیز دو
دوز را دریافت کردهاند .معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه در
تأمین واکسن کرونا برای جامعه هدف در استان قم مشکلی وجود ندارد ادامه داد :در
روز گذشته  ۲۵هزار واکسن از نوع آسترازنکا و کووایران برکت به استان قم اختصاص
داده شده است که تا پایان امروز نیز ۲۷هزار دوز واکسن از نوع سینوفارم به این تعداد
افزوده خواهد شد .محبی با اشاره به ایمنی زایی قابل قبول همه واکسنهای موجود
علی رغم تنوع باال ،افزود :اولویت بندی ویژهای از سوی سازمان بهداشت جهانی
تعیین نشده است و تمام واکسنهایی که در دسترس هستند بهترین واکسنها
هستند .معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم در پایان با تاکید بر لزوم اعتماد
مردم به روند واکسیناسیون تصریح کرد :از تمامی واجدین شرایط تزریق واکسن
درخواست میکنیم در اسرع وقت با مراجعه به یکی از مراکز تجمیعی واکسیناسیون
نسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام کنند ،در نهایت توجه به دستورالعمل ها برای گذر
ایمن از این پاندمی برای همه مردم الزامی است و امیدواریم با انجام واکسیناسیون با
سرعت حداکثری بتوانیم از این شرایط سخت عبور کنیم.
مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قم مطرح کرد:

شناساییمهمترینموانعومشکالت
بخشتعاون

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت :به منظور رفع موانع تولید
مهمترین موانع و مشکالت بخش تعاون در استان شناسایی شد.
مصطفی کاویانی اظهارداشت  :با توجه به شعار امسال که از سوی مقام معظم
رهبری به عنوان " تولید  ،مانع زدایی ها  ،پشتیبانی ها " نامگذاری گردید ،با تالش
مدیریت امور تعاون این اداره کل و کارشناسان استان ،مهمترین راهکارهای رفع
موانع و مشکالت بخش تعاون شناسایی شد.
وی افزود :راه اندازی شعبه ویژه رسیدگی به مشکالت حقوقی و کیفری شرکت
های تعاونی در مراجع قضایی شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب،
معرفی کارشناسان خبره حوزه تعاون توسط اداره کل به دادگستری استان در
خصوص اخذ نظرات کارشناسی پیرامون پرونده های قضایی بخش تعاون ،برگزاری
جلسات مستمر با دستگاه های ذی ربط و نظارتی استان و تعیین تکلیف تعاونی
های دارای مشکل و به نتیجه رساندن آنها از قبیل تعاونی مسکن مهر طاها ،زنان
سرپرستخانوارتعاونیمسکنمحرابطالب،تعیینتکلیفبرخیاعضایتقسیط
نشده پروژه های مسکن مهر در جهت کمک به بانک مسکن جهت برگرداندن
وجوه وام های پرداختی به خزانه ،شرکت فعال در جلسات شورای مسکن استان به
منظور طرح  ،بررسی و حل مشکالت تعاونیهای مسکن را راه حل های شناسایی
شده است .کاویانی اشاره کرد :بررسی و رفع مشکالت تعاونی های دارای مشکل
در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ،تعیین تکلیف اکثر تعاونی های مسکن
مهر و انحالل آنها به علت اتمام و تحویل اکثر پروژه های مسکن مهر  ،تعیین تکلیف
تعاونی های غیر فعال و راکد در بخش های مسکن  ،مصرف  ،اعتبار  ،کشاورزی را از
دیگر راهکار ها است .وی با اشاره به نقش مهم و اساسی تعاونی ها گفت :افزایش
عدالت اجتماعی  ،توزیع عادالنه ثروت از طریق مالکیت و حضور عامه مردم در
فعالیت های اقتصادی  ،مبارزه بنیادی با فقر و تبعیض؛ از طریق تامین شرایط و
امکانات کار و فرصت های اقتصادی مطلوب برای جمعیت دهکهای پایین بویژه سه
دهک اول ،به منظور ایجاد اشتغال جدید و حفظ و بهبود اشتغال موجود و تأمین
نیازهای رفاهی از نقشهای اساسی تعاون در جامعه است .مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی قم افزود :مهمترین هدف این سازمان تالش برای توسعه تعاون در جامعه
افزایش مشارکت مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی و افزایش
روحیه و فرهنگ کار جمعی و گروهی است .کاویانی در ادامه با توجه به ویژگی های
شرکت های تعاونی تصریح کرد :عضویت آزاد و داوطلبانه متقاضیان عضویت و
بهرهمندی آنها از خدمات و تسهیالت تعاونی در جهت رفع نیازها و اهداف مشترک
 ،کنترل تعاونی توسط حضور دمکراتیک اعضا و حاکمیت آنها  ،مشارکت اقتصادی
اعضا  ،خودگردانی و استقالل تعاونی و تالش برای خود اتکایی و عدم تأثیر پذیری از
مراکز قدرت غیر ،آموزش ،کارورزی و اطالع رسانی در تعاونی و توانمندسازی مستمر
و همچنین همکاری تعاونیها با هم از دیگر ویژگیهای بخش تعاون است.
مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقم:

کارگاههایصنایعدستیبازارشمسه
ساماندهیمیشود

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم گفت :بازار شمسه ظرفیت
باالیی برای تولید و عرضه صنایعدستی استان دارد که کارگاههای موجود در آن باید
ساماندهیشود.
علیرضا ارجمندی در بازدید از کارگاههای تولید صنایعدستی واقع در بازار شمسه
اظهار کرد :بازار شمسه به دلیل قرار گرفتن در نزدیکی حرم مطهر ،وجود پارکینگ
طبقاتی و اقامت زائرین در هتلها و مهمانپذیرهای اطراف آن از موقعیت باالیی برای
تولید و عرضه صنایعدستی دارد.
مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقمبابیاناینکهبازارچهدائمی
صنایعدستی از معضالت هنرمندان استان است ،ادامه داد :وجود بازار شمسه
میتواند برای هنرمندان فرصتی باشد تا تولیدات خود را به جامعه هدف ،گردشگران
و زائران معرفی کنند.

اقتصادی5
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دوشنبه-پانزدهم شهریورماه  -1400سال بیس 

یککارشناسبازارسرمایه؛

بازار سرمایه ،میتواند ریشه داللی را بخشکاند

ت گذاری
«ناصر کشاورز» کارشناس بازار سرمایه ،ضمن تاکید بر اهمیت حذف قیم 
دستوری ،در گفتگو با ایرنا تاکید کرد :رونق بازار سرمایه ،میتواند باعث جذب سرمایههای
راکد و شفافیت هرچه بیشتر در اقتصاد شود.
ح های مختلف ،موضوع بحث و
آغاز به کار دولت جدید ،همراه با ارائه برنام ه ها و طر 
گفتگوی کارشناسان است .کارشناسان پیشنهادهای مختلفی را به دولت ارائه میکنند و
هرکدامراهکارهاییرابرایبهبودوضعیتاقتصادیکشورطرحمینمایند«.ناصرکشاورز»
کارشناس بازار سرمایه نیز در گفتگویی و در ارتباط با تصمیمات اقتصادی دولت یادآور شد:
«اولین اقدامی که دولت باید انجام دهد ،کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری است.
اگرچه ممکن است مشکالتی بر اثر این آزادسازی ایجاد شود ،اما در وضعیت فعلی نیز
مشکالت ناشی از یاران ه ها دیده میشوند .جامعه همین امروز در حال پرداخت هزین ه های
ناشی از قیمتگذاری دستوری است .بسیاری میگویند اگر دو سال قبل آزادسازی قیمت
ها انجام میشد ،تورمی جدی ایجاد میشد .اما ما همین امروز هم با تورم جدی مواجه
هستیم .قیمتگذاری دستوری ،در حال ایجاد فساد و رواج داللی است .ماحصل یارانهها
امروز رفاه اجتماعی نیست؛ بلکه فساد است».
قیمتگذاری دستوری در همه جا ایجاد فساد میکند
وی ضمن نقد قیمتگذاری دستوری گفت« :قیمتگذاری دستوری در همه جا ایجاد
فساد میکند .این پرسش را باید مطرح کرد که چرا تولیدکنندگان خودرو باید خودرو را ارزان
و با ضرر بفروشند؟ چرا فوالد باید ارزان فروخته شود؟ چرا باید قیمتگذاری دستوری کرد
و جلوی تولید را گرفت؟ در این حالت فقط برای گروهی رانتخوار ،رانت ایجاد میشود.
قیمتگذاری دستوری در نهایت باعث کاهش قیمت نهایی برای مصرف کننده نمیشود.

بطور مثال مصرف کننده نهایی امروز ناچار است مرغ را در بازار آزاد و با نرخ آزاد خریداری
کند و هر قیمت دستوری که گذاشته شود ،تفاوتی ایجاد نخواهد کرد .باید این واقعیت
را قبول کنیم که هیچکدام از منافعی که دولت به سمت مصرف کننده نهایی و مردم
ن ها نمیرسد و به جیب دالالن و افراد خاص میرود».
میفرستد ،به آ 
کشاورز افزود« :زمانی که قیمتگذاری دستوری حذف شود ،بر بورس نیز تاثیر جدی
خواهد داشت .در این وضعیت ضرر سنگین بسیاری از تولیدکنندگان همچون خودروساز
ت های خودروسازی هم بهانهای برای عدم
ها کاهش پیدا میکند .با چنین شرایطی ،شرک 
تولید نخواهند داشت و بازار به ثبات میرسد .اگر هم قرار است حاشیه سودی وجود داشته
باشد ،منطقی است که این سود باید به تولید کننده برسد و نباید دالالن سود ببرند .در همه
دنیا کارخان ه ها تولید و مردم مصرف میکنند و در بازار خودرو ،سفتهبازی و داللی دیده
نمیشود .در صنایع فوالدی نیز وضعیت به همین شکل است .باید این سوال را طرح کرد
چرابایدفوالدقیمتگذاریدستوریشود؟باآزادسازیقیمتهاورفعموانعسرمایهگذاری
خارجی ،این صنعت سودآور شده و سرمای ه ها به سمت تولید حرکت خواهد کرد».
باید فضای جذب سرمایه به بورس را ایجاد کرد
این مدیر باسابقه بازار سرمایه در ادامه اشاره کرد« :در مورد بورس باید گفت که هر
بورسی ،ویترین کسب و کار آن کشور است .این را هم باید پذیرفت بورسی که با سرعت
صعودی شود هم قابل کنترل نیست .هرچقدر دولت جدید بتواند شرایط بورس را واقعیتر
کند و از اقدامات دستوری همچون قیمتگذاری دستوری ،تعرف ه های دستوری ،ایجاد
موانع در صدور مجوز های گمرکی و غیره دست بردارد ،کشورهای منطقه با ما تجارت
خواهند کرد و قاچاق در کار نخواهد بود .در مقابل منابع به دست آمده حاصل از حذف

ل های آینده
قیمتگذاری دستوری ،بایستی صرف عمران شود .ما حق نداریم از منابع نس 
بهره برده و آن را صرف رضایت جمعیت فعلی کنیم .ما نباید منابع خود را ارزان بفروشیم .در
عین حال باید شرایط مناسب برای جذب سرمایه خارجی را فراهم کرد».
کشاورز به تصمیمات و برنام ه های دولت برای نحوه اخذ مالیات نیز پرداخته و بیان کرد:
«در بحث مالیات ،دولت باید بر درآمد های بدون ریسک مثل اجاره مسکن ،معامالت
ب های بانکی ،مالیاتی واقعی وضع کند .چرا باید فردی
مسکن و سپردههای راکد حسا 
پول خود را از چرخه مصرف و تولید خارج کرده و بدون تقبل هیچ ریسکی ،سود دریافت
ک ها به سپرد ه های باال وا م هایی با بهره پایین میدهند و همین مشکلزا
کند؟ برخی بان 
است .با قوانین فعلی ،فرار مالیاتی شکل گرفته است .باید همچون سایر کشورها قوانینی
وضع کرد که افراد خودشان به سمت پرداخت مالیات بروند .بطور مثال اگر مالیات به
عنوان ضریبی برای دریافت تسهیالت در نظر گرفته شود ،مشخص میشود چه کسی
تولید کننده و چه کسی محتکر است .در این وضعیت افراد خودشان برای پرداخت مالیات
داوطلبمیشوند».
بورس کاال یک بازار شفاف و رقابتی است
وی به نقش بورس کاال در اقتصاد کشور نیز اشاره کرد و اظهار داشت« :بورس کاال یک
بازار شفاف و رقابتی است و میتواند باعث بهبود بازار کاالهای اساسی و مواد خام در کشور
شود .معامالت کاال در بورس کاال به دلیل شفافیت قیمت و شناسایی عرضه کننده و
خریدار واقعی بسیار موثر خواهد بود .برای این امر میتوان استانداردهای دقیقی را تعریف
کرد .حتی در مورد کاالیی مثل مرغ نیز چنین کاری ممکن است .چرا یک شرکت تولید
کننده محصوالت غذایی باید مرغ خام مورد نیاز خود را از بازار آزاد و دالالن تهیه کند؟
چنین شرکتی میتواند ماده خام عرضه شده را در بورس کاال و با قیمتی رقابتی تهیه کند.
همچنین باید معامالت بورس کاال «فرموله» شود .فروش یک کاال با قیمت مشخص برای
چند ماه بعد ،میتواند ایجاد رانت کند .به ویژه که ما در کشور با تورم روبرو هستیم .در این
وضعیت خرید و فروش حواله کاال های خریداری شده میتواند موجب رانت و تورم بیشتر
شود .خریدار امروز در حال ریسک  ۵درصدی است .در مقابل با افزایش قیمت ،خریدار
میتواند چند برابر سود ببرد .در حالی که در روش فرموله ،کاال به صورت تضمینی عرضه
شده و قیمت نهایی طبق فرمولی مشخص در زمان تحویل مشخص خواهد شد .در این
وضعیت تنها خریدارانی که واقعا نیاز به کاالی مورد نظر دارند ،آن را خواهند خرید .البته
این روش نیز ایراداتی دارد؛ اما در تمام جهان این یک روش استاندارد خرید و فروش کاال
های عمده و خام است .با این روش ،داللی صورت نمیگیرد .اگر زیرساختها مهیا شوند،
بسیاری از کاال های اساسی کشاورزی را هم میتوان با همین روش در بازار سرمایه عرضه
کرد» .مالک انتخاب مدیران در بازار سرمایه نیز از دیگر موضوعات مورد بحث کشاورز
بود .وی گفت« :یکی دیگر از اقدامات مهم دیگری که دولت باید صورت دهد ،شایسته
ساالری است .بهتر است مدیران هر بخشی از بدنه همان بخش باشند .در بازار سرمایه نیز
انتظار میرود که اگر قرار است مدیری انتخاب شود ،از میان مدیران باسابقه همین بخش
انتخاب شود .همچنین دولت باید به معنی واقعی کوچک شود و شرکت و صنایع خود را در
بورس عرضه کند .میتوان به جای واگذاری در مناقصههای بحث برانگیز ،این واگذاریها
را در بورس به انجام رساند .البته این به شرطی میسر است که واگذاریها شفاف باشند.
زمانی که خبری از رانت نباشد ،افراد نمیتوانند دست به داللی و رانتخواری بزنند .به این
شکل میتوان حتی سرمایهگذاریهای خارجی خوبی را جذب کرد .تا جای ممکن باید
فضای جذب سرمایه به بورس را ایجاد کرد .بورس قابلیت جذب تمام طیفها و اشکال
مختلف سرمایه ،از سرمای ه های اندک تا سرمای ه های بزرگ را دارد .جذب سرمای ه ها به
ت ای تولیدی نیز بشود .جذب این
بورس ،میتواند موجب کاهش تورم و افزایش توان شرک 
سرمایهها به بازار سرمایه ،مانع از ورود پولها به بازار ارز ،طال ،خودرو یا مسکن خواهد شد.
در عین حال دولت باید تالش کند که مانع از سرمایهگذاریهای احساسی و بدون برنامه
ح ها و برنامههای ضعیف و غیر حرفهای ،بدون طی مراحل
شود .در واقع نباید اجازه داد طر 
مشخصو منظم،سرمای ه جذب کنند».

وزیر صمت اعالم کرد:

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به تدوین برنامههای
مرتبط با افزایش صادرات ،بر تمرکز بر نظام توزیع برای
تنظیم بازار در گام اول تأکید کرد و گفت :تعامل و همافزایی
بین بخشی برای حل مشکالت مردم از ضروریات است.
«سیدرضا فاطمی امین» در نشست آغاز اجرای
برنامههای کوتاه مدت مرتبط با تنظیم بازار ،صادرات ،رفع
موانع و پشتیبانی از تولید که با حضور معاونان وزارتخانه
و مدیران مرتبط ستادی و سازمانهای صمت استانی
(به صورت ویدئو کنفرانس) برگزار شد ،افزود :واحدهای
سازمانی ،دفاتر تخصصی و سازمانهای صمت استانی
بایدفرایندگراباشندوتمامموضوعاتواموراتکاریمرتبط
با حوزه تخصصی خود را درون تشکیالت خود انجام دهند
و دفاتر تخصصی در ستاد وزارتخانه به صورت رشته فعالیت
کارها را دنبال کنند.
تدوینبرنامههای مرتبطباافزایشصادرات
وی با اعالم اینکه هدفگذاری  ۵میلیارد دالر افزایش
صادراتیاینهفتهسهمیهبندیوبهاستانهاابالغخواهد
شد،گفت:همچنینموضوعآمایشسرزمینیرانیزدنبال
میکنیم و تا پایان سال برای  ۴۵۰شهرستان نقشه راه،
اهداف و اقدامات الزم تدوین خواهد شد.
وزیر صمت با یادآوری اینکه مطالعات و اسناد باالدستی
ً
عمدتا بر لجستیک ،آمار و جمعیت با رویکرد سرزمینی
تمرکز داشته است ،تأکید کرد :در آمایش سرزمینی ویژه
وزارت صنعت ،معدن تجارت میخواهیم نگاشت یا نسخه
عملیاتی برای هر شهرستان داشته باشیم که مطالعات در
اینراستاباایجاددبیرخانهمرتبط،زمانبندیالزمومنطقه
بندی ویژه آغاز می شود.
اجرای برنام ههای مرتبط با رشته فعالیتها در دفاتر
تخصصی
فاطمی امین همچنین اجرای برنامههای مرتبط با رشته

تمرکز بر نظام توزیع برای تنظیم بازار

فعالیتها در حوزههای دفاتر تخصصی را جزء اولویت
ها دانست که در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده
است،گفت :اعدادی که در حوزههای مرتبط با تولید،
صادرات ،اشتغال و سرمایه گذاری و ...باید تحقق یابد و
پروژههایی که باید انجام شود در هر حوزه باید مشخص
شود و تا  ۳ماه دیگر برنامه تدوین و تفکیک شود.
ویدرخصوصموضوعاتمرتبطباتنظیمبازارنیزگفت:
به سرعت باید سامانه جامع تمام کاالهای مهم را حداکثر تا
آخر پاییز مورد پوشش قرار دهد .در حوزه سیمان نیز کل
محصول سیمان برای عرضه صحیح و جلوگیری از افزایش

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های
تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند:
 -1رأی شماره  140060330002006241مربوط به پرونده کالسه  1399114430002003052مربوط به تقاضای
آقای قربان پورعبدالهی دیزج فرزند محمدعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 140
مترمربع پالک شماره فرعی از 2282/1اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی
شماره  28750مورخ  1396/10/30دفتر خانه  54قم(م الف)10983
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 آفتاب یزد)
نوبت اول1400/06/15 :
نوبت دوم1400/06/30 :
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
-------------------------------------------------آگهیفقدانسندمالکیت
آقای ناصر یزدان دوست به موجب وکالتنامه  42222مورخه  1399/7/9دفترخانه  71قم با ارائه دو برگ استشهاد شهود
مصدق اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ پالک  8066اصلی بخش یک قم که در دفتر  67صفحه  130ذیل شماره ثبت
 6279بنام حسین علیمقنی (که به موجب نامه ثبت احوال نام خانوادگی مالک به نظری فرد تغییر یافته است) ثبت و سند
 265155صادر شده است سپس نامبرده به موجب دادنامه حصر وراثت 9909972524001068مورخه 1399/4/7شعبه
 40حقوقی شورای حل اختالف قم فوت نموده که وراث وی عبارتند از کبری علی مغنی و آقایان محمد وعلی اکبر هردو نظری
فرد فرزندان متوفی و خانم ربابه میدان مسجدی همسر متوفی میباشد سپس به موجب دادنامه حصر وراثت  1644مورخه
 1390/8/1شعبه 40شورای حل اختالف قم احدی از وراث به نام محمد نظری فرد فوت نموده که وراث وی عبارتند از فاطمه

قیمت باید به بورس بیاید ،مصالح فروشان بزرگ نیز باید در
بورس خرید کنند و در سامانه افق ،فاکتور بزنند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت مصرفکنندگان سیمان
را واحدهای تولیدی که مواد اولیه آنها سیمان است،
پروژههای بزرگ و خرده فروشی ها دانست و ادامه داد :در
اولویت اول باید خردهفروشان برای خرید وارد بورس کاال
شوند.
تمرکز بر نظام توزیع برای تنظیم بازار در گام اول
فاطمی امین در ادامه سخنان خود در خصوص تنظیم
بازار اضافه کرد :در وهله اول روی توزیع باید متمرکز شویم

که سامانه جامع تجارت در این جهت یک گام اساسی
است.
وی در ادامه ،گفت :همچنین فشار نقدینگی بر
خردهفروشی با اصالح نظام توزیع کاهش مییابد،
نقدینگی از عوامل بروز تورم است و تا زمانی که کنترل
نشود باید روی اصالح نظام توزیع متمرکز شویم ،البته
این موضوع باید همگام با اصالح مولفههای اقتصاد کالن
باشد.
ضرورت تعامل و همافزایی بین بخشی برای حل
مشکالتمردم
فاطمی امین در ادامه ،بیان کرد :مردم ما را در قالب
یک دولت میبینند و این دولت باید هماهنگ باشد ،نباید
تقصیرهای احتمالی را گردن دیگر نهادها انداخت ،اما باید
درون خودمان مرزها را مشخص نماییم .تعامل و همافزایی
بین بخشی ضرورت دارد و همه باید در این مسیر گام
بردارند.
مشکالتواحدهایصنعتیاحصاءخواهدشد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامههای
رفع موانع و پشتیبانی از تولید ،بیان کرد :باید خدماتی که
مشتریانشکسبوکارهاهستندشکلبگیرد،اینخدمات
باید شکل بگیرد و کسب و کارها از آن استفاده کنند و ما
فقط تنظیم کننده باشیم و تا دو ماه آینده این خدمات را
شکلمیدهیم.
وزیر صمت همچنین گفت :به موازات در ۶ماهه دوم سال
به تفکیک مشکالت واحدهای تولیدی ،صنعتی ،معدنی و
تجاری را احصاء و مشخص میکنیم.
فاطمی امین ادامه داد :استانها روی واحدهای تعطیل
و نیمه تعطیل پایش سریع انجام دهند ،واحدهای تعطیل
و راکد استانهای سراسر کشور با محوریت اشتغال بیشتر
باید در دستور احیاء و بازگشت به عرصه تولید قرار بگیرند.

فرقدانی همسر متوفی و آقایان حمید ومجیدوسعیدومحسن همگی نظری فرد فرزندان میباشد که به علت سهل انگاری
مفقود گردیده و تقاضای صدور اسناد مالکیت المثنی را نموده اند.لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ماده  120آیین
نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله
باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت  10روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ تا مورد
رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد.
(م الف )14397
رضا حسین خانی -سرپرست ثبت منطقه یک قم
-------------------------------------------------آگهیفقدانسندمالکیت
نظر به اینکه زهرا پیرامون فرزند سلطان علی برابر درخواست وارده شماره  1400/0104-1/5891با ارائه دو برگ استشهاد
شهود مصدق اعالم داشته اند که سند مالکیت  120سهم مشاع از شش دانگ پالک ثبتی  3532از  577از اصلی واقع در
بخش 4قم که در دفتر 78صفحه 547ذیل ثبت 68381بنام ایشان ثبت و سند مالکیت مزبورمفقود گردیده است ،لذا باستناد
تبصره یک اصالحی ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود
ً
سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت  10روز کتبا به این
اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد .بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند
مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد(.م الف)14396
رضاحسینخانی-سرپرستثبتاسنادمنطقهیکقم
-------------------------------------------------آگهیفقدانسندمالکیت
آقای رضا شیری با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق در دفترخانه 23قم اعالم داشته که سند مالکیت مربوط به ششدانگ
پالک  1971/6اصلی واقع در بخش دو ثبت قم در دفتر  471صفحه  478ذیل  85968ثبت و سند صادره مفقود گردیده
وتقاضای صدورسند المثنی را نموده اند .لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ماده 120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت به
تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک
خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت  10روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است
پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد( .م الف)14395
عباسپورحسنی–سرپرستثبتمنطقهدوقم

مدیر پروژه کارت اعتباری سهام عدالت شرکت سپرده گذاری مرکزی اعالم کرد:

سهامداران دریافت کارت اعتباری را
جایگزینفروشسهامعدالتکنند

مدیر پروژه کارت اعتباری سهام عدالت شرکت سپردهگذاری مرکزی گفت:
فروش سهام عدالت اشتباه است ،افراد با نگهداری از سهام و دریافت کارت
ی توانند نیاز مالی خود را برطرف کنند.
اعتباری م 
«سمیه محمدی» به آخرین وضعیت اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام
عدالت اشاره کرد و افزود :برخی از مشموالن سهام عدالت چنین تصوری را از
دریافت کارت اعتباری سهام عدالت دارند که این کارتها فقط به مشموالن
مستقیم سهام عدالت تعلق می گیرد؛ در حالی که چنین تصوری اشتباه است
و همه دارندگان اعم از مشموالن مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت می توانند
نسبت به دریافت این کارتها اقدام کنند.
وی به تعداد افرادی که نسبت به دریافت کارت اعتباری اقدام کردهاند تاکید کرد و
اظهار داشت :از انتهای سال ٩٩و ابتدای سال ،۱۴۰۰دو بانک ملی و تجارت ملزم
به اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت بودند که تا پایان مرداد ماه بیش
از  ١٠٠هزار کارت اعتباری توسط این دو بانک صادر شد و سهامداران  ٥٠درصد از
سهام قابل معامله خود را کارت اعتباری دریافت کردند.
محمدی با بیان اینکه در این مدت تعداد یک هزار و  ٣٥٢نفر اقدام به رفع توثیق
سهام عدالت خود از بانک ها کردند ،گفت :این افراد یا از دریافت کارت اعتباری
منصرفشدندیابابازپرداختاعتبارخودبهصورتکوتاهمدترفعتوثیقشدندکه
به دنبال این اتفاق کل دارایی سهام عدالت در اختیار آنها قرار گرفت.
مدیر پروژه کارت اعتباری سهام عدالت شرکت سپرده گذاری مرکزی با بیان
اینکه تعداد اقساط بازپرداخت کارت اعتباری سهام عدالت توسط افراد مشخص
می شود ،افزود :در این میان برخی از مشموالن سهام عدالت که نیاز به نقدینگی
برای مدت کوتاه دو تا سه ماه داشته باشند می توانند با عمل به تعهدات خود در بازه
زمانی کوتاه ،سهام عدالت را به کد خود بازگردانند؛ بنابراین سهام افراد از این طریق
در کوتاهترین زمان ممکن از توثیق خارج می شود.
وی خاطرنشان کرد :برخی نگران این موضوع هستند که در صورت دریافت
کارت اعتباری و بازپرداخت آن دیگر امکان دریافت کارت اعتباری وجود ندارد ،در
حالی که چنین مسالهای صحیحنیستو سهامداران عدالت می توانند در هر زمان
که تمایل دارند مجدد اقدام به دریافت کارت اعتباری کنند.
محمدی با بیان اینکه در این میان سهامدارانی حضور دارند که چندان خوش
حساب نیستند و بازپرداخت اعتبار آنها با تاخیر همراه می شود ،گفت :این افراد
مقابل بانک قرار می گیرند و بررسی وضعیت آنها از حیطه اختیارات شرکت سپرده
گذاری خارج است اما با توجه به سابقه موجود ،افرادی که نسبت به بازپرداخت
اعتبارسهلانگاریکردهباشنددیگرقادربهدریافتمجددکارتاعتبارینیستند.
مدیر پروژه کارت اعتباری سهام عدالت شرکت سپرده گذاری مرکزی اظهار
داشت :سهامدارانی که کارت اعتباری دریافت کرده اند ملزم به بازپرداخت آن در
زمان مقرر هستند؛ در غیر اینصورت بانک ها مجاز به فروش سهام عدالتی خواهد
بود که در بانک به توثیق گذاشته شده است؛ با توجه به چنین وضعیتی سهامداران
بایدبهطورحتمدرفرصتزمانتعیینشدهنسبتبهبازپرداختاعتباراقدامکنند.
وی افزود :مشموالن سهام عدالت باید به این موضوع واقف باشند که کارت
اعتباری سهام عدالت مانند وام بالعوض نیست و باید بودجه ای که بانک ها در
اختیار سهامداران قرار داده است دوباره به بانک بازگردانده شود.
مدیر پروژه کارت اعتباری سهام عدالت شرکت سپرده گذاری مرکزی اظهار
داشت :اکنون قرار داد با  ۱۴بانک برای اعطای کارت اعتباری به مشموالن نهایی
شده است و دو بانک دیگر در مرحله امضای قرارداد هستند ،همه سرویس های
الزم برای زودتر انجام شدن این اقدام در اختیار بانک ها قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه فروش سهام عدالت اشتباه است ،افراد با نگهداری از سهام و
دریافت کارت اعتباری می توانند نیاز مالی خود را برطرف کنند ،گفت :فردی که به
دنبال نگهداری سهام عدالت است اما در برهه ای از زمان نیاز به نقدینگی دارد ،می
تواند دریافت کارت اعتباری را جایگزین فروش سهام عدالت کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خبرداد:

مهلتثبتناموامودیعهمسکن
تا پایان شهریور ۱۴۰۰

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت :متقاضیان وام ودیعه
مسکن میتوانند تا پایان شهریور امسال در سامانه tem.mrud.irثبتنام کنند.
خانم پروانه اصالنی اظهارداشت :براساس مجوزهای ستاد ملی کرونا در خرداد
ماه امسال مقرر شد ثبت نام تا پایان شهریور سال جاری انجام شود.
وی گفت :کسانی که از نیمه دوم سال گذشته اجارهنامه خود را تمدید کردند،
ولی هنوز موفق به دریافت وام ودیعه مسکن نشدند میتوانند تا پایان شهریور در
اینسامانهثبتنامکنند.
اصالنی افزود :سیستم بانکی نیز باید براساس سقفی که در مصوبه ستاد ملی
کرونا گفته شده پرداخت وام داشته باشند که این مبلغ در تهران از  ۵۰میلیون
پارسال به  ۷۰میلیون در سال جاری رسیده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود :در سال جاری تا دیروز
 ۸۰۲هزار نفر در سامانه ،تقاضای وام ودیعه مسکن کردند که  ۱۰۱هزار نفر بانک
خود را انتخاب کردند که در انتخاب بانک عامل بجز شخص متقاضی کس دیگری
نقش ندارد و متقاضی به محض ثبتنام میتواند بانک عامل خود را انتخاب کند.
وی افزود :بعد از انتخاب بانک عامل ،مالکیت همه متقاضیانی که ثبت نام
کردهاندکنترلمیشودوسپساسامینهاییبهکارتابلبانکهااعالمخواهدشد.
(براساس آئین نامه اجرای قانون ساماندهی و مصوبه ستاد کرونا ،سابقه مالکیت
باید کنترل شود یعنی کسی میتواند از تسهیالت مسکن استفاده کند که مالک
نباشد).
اصالنی افزود :پرداخت وام ودیعه مسکن در بانکها شرایط خودش را دارد که با
دریافت وثیقه الزم وام را پرداخت کنند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت :افرادی که دارای
اجارهنامه رسمی هستند میتوانند این تسهیالت را دریافت کنند البته کسانی که
اجاره نامه خود را نیز پشت نویسی کردهاند یعنی قبال اجاره نامه نوشتند و برای
تمدید آن پشت نویسی کردند برای رسمیت دادن به آن میتوانند با پرداخت ۱۵۰
هزار تومان به مشاورین امالک ،این تمدید پشتنویسی شده را در سیستم ثبت
کنند و کد رهگیری بگیرند .وی افزود :اگر اجاره نامه از اول به صورت دستی بوده و
در هیچ بنگاه مشاور امالکی نوشته نشده با پرداخت  ۲۵۰هزار تومان به مشاورین
امالک با حضور موجر و مستاجر کد رهگیری داده میشود.
اصالنی با اشاره به این که دریافت کد رهگیری راهی برای شناسایی مستاجران
است افزود :برای پرداخت این تسهیالت متراژ مسکن و تعداد خانوار بررسی
نمیشود .وی گفت :بانک مرکزی  ۱۰هزار میلیارد تومان باقیماندهی اعتباری که
پارسال برای پرداخت وام ودیعه مسکن در نظر گرفته بود در سال جاری از طریق۱۳
بانکعاملبهمتقاضیانپرداختمیکند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود :پارسال برخی بانکها
سهمیه تخصیص داده شده خود را در قالب وام ودیعه مسکن به متقاضان پرداخت
کردند ،اما در برخی دیگر ،بخشی از سهمیه توزیع نشد که امسال پرداخت میشود
بنابراینبانکمرکزیتوزیعاعتبارجدیدنداشتهاست.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای:

 ۱۰میلیون و  ۸۰۰هزار تن کاالی اساسی
وارد کشور شد

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت :از ابتدای سال تاکنون،
بیش از  ۱۰میلیون و  ۸۰۰هزار تن انواع کاالی اساسی توسط ناوگان حمل و نقل
جادهای کاال از بنادر به کشور وارد شده است .داریوش امانی افزود :بر اساس آمار
بارگیری کاالهای اساسی از بنادر کشور ،بندر امام خمینی با صدور بیش از ۲۸۵
هزار بارنامه و بارگیری حدود  ۶میلیون و  ۸۰۰هزار تن و سهم  ۶۲درصدی در بین
بنادر کشور در زمینه حمل کاالهای اساسی در جایگاه نخست قرار دارد.
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رئیس هیات کشتی استان قم خبرداد:

بهبهانهبرگزاریمسابقاتقهرمانیکشورکاراته؛

کاراته قم هنوز حرف برای گفتن دارد

ایمان  /رضا ملکی
بعد ازاینکه امیرمهدیزاده فخر کاراته استان قم نتوانست ناباورانه سهمیه المپیک
را برای ایران بدست آورد باور خیلی ها بر این بود که کاراته قم در سراشیبی نزول
قرارخواهدگرفت.
به گزارش خبرنگارما  ،مجدد امیرمهدیزاده بعنوان کاپیتان ارزنده تیم ملی کاراته
ایران به اردوی آمادگی تیم ملی و حضور درخشان دو کاراته کای برجسته قمی با
نامهای علی نجفی ومحمود نعمتی در مسابقات قهرمانی درون اردویی انتخابی
تیم ملی که دومدال ارزشمند طالو نقره برای قم به ارمغان آوردند بیانگراین موضوع
است که کاراته قم هنوزحرفهای زیادی برای گفتن درعرصه کاراته کشور وجهان
دارد.
علی نجفی شاگرد برومند استاد غالمرضا دباغیان مربی ارزنده کاراته قم در
وزن  84کیلوگرم صاحب گردن آویزطال شد ومحمود نعمتی دیگرجوان آینده
دارکاراته قم که در وزن 84کیلوگرم پابه عرصه این رقابتها گذاشته بود وزیرنظر مربی
توانمندی چون سید علی خلیلی مهارتهای کاراته را آموخته توانست باکسب مدال
نقرهبرایکاراتهقمافتخارآفرینباشد.

برنز مسابقات صربستان برگردن کشتی گیر قمی

رئیس هیات کشتی استان قم گفت :محمدجواد رضایی کشتی گیر آتیه دار قم
موفق به کسب مدال برنز از رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام لیوبومیر
ایوانوویچ در کشور صربستان شد.
هادی علیایی افزود :رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام لیوبومیر
ایوانوویچ از شنبه سیزدهم شهریور ماه و در  ۱۰وزن با حضور کشورهای قدرتمند
در کشتی برگزار شد.

وی با بیان اینکه استان قم در این مسابقات سه نماینده داشت ،ادامه داد :در
وزن  ۶۷کیلوگرم محمدجواد رضایی با توجه به حاضر نشدن حریف یونانی به دور
دوم راه یافت .در همین وزن علیرضا نجاتی در دور نخست با نتیجه  ۳بر  ۳مقابل
جامبوالت لوکایف از روسیه پیروز شد.
علیایی ادامه داد :محمدجواد رضایی در دور دوم با نتیجه  ۹بر صفر علیرضا
نجاتی را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد و در این مرحله به مقابل

نظیر عبداله یف از روسیه با نتیجه  ۵بر  ۳مغلوب و به دیدار رده بندی رفت.
وی گفت :رضایی در دیدار رده بندی مقابل اصالن ویسایتوف از روسیه قرار
گرفت و با نتیجه  ۶بر  ۵پیروز میدان شد و صاحب مدال برنز شد.
رئیس هیات کشتی قم افزود :در این مسابقات کشتی گیران صاحب نامی از
کشورهای روسیه ،ایران ،صربستان و مجارستان حضور داشت به همین دلیل این
رقابت ها از سطح کیفی باالیی برخوردار بود.
وی ادامه داد :ابراهیمی و نجاتی دیگر کشتی گیران قمی حاضر در این رقابت ها
با قبول شکست در مقابل حریفان خود ،از دور مسابقات خارج شدند.
در صورت تامین منابع مالی در لیگ برتر حضور خواهیم داشت
رئیس هیات کشتی استان قم دربخش دیگری از سخنان گفت :الزمه حضور
تیم کشتی فرنگی قم در لیگ برتر کشتی کشور تامین منابع مالی است و این امر
چیزی نیست که خود هیات کشتی از عهده آن برآید.
وی افزود :هیات کشتی قم مشکلی بابت تیمداری ندارد و چند جلسه نیز با
اداره کل ورزش و جوانان استان و مسووالن لیگ برگزار کردهایم اما مبنای حضور ما
تامین منابع مالی از طریق جذب اسپانسر است.
رئیس هیات کشتی استان قم افزود :قم یکی از تیمهایی است که از نخستین
دوره رقابتهای لیگ کشتی فرنگی ایران پایه ثابت این رقابتها بوده و عنوان
سومی این مسابقات و عنوان ششمی در جام باشگاههای جهان را در کارنامه خود
دارد که شاید هیچ تیم باشگاهی دیگری از قم قادر به تکرار چنین عنوانی نباشد.
وی ابراز کرد :در سال گذشته نیز تجربه حضور در لیگ را با شرایط کرونا داشتیم
اما با وجود حضور با ترکیب کامال بومی و استفاده از چهرههای جوان و جویای نام،
خلف وعدههای داده شده ،هیات را با بدهی مالی مواجه کرد و در حال حاضر اگر
قرار بر حضور دوباره قم در لیگ برتر کشور باشد ،ابتدا باید منابع مالی تامین شود.
علیایی خاطرنشان کرد :بر اساس تجربه حضور در سالهای گذشته که با قول
و قرار و وعده وارد لیگ میشدیم و در میانه راه و یا در انتها هیات کشتی برای
بازپرداختهزینههاتنهامیماند،مابهدنبالجذباسپانسرمالیمناسبهستیم.
رئیس هیات کشتی در پایان با اشاره به اینکه اعضای این هیات نسبت به
چگونگی حضور در لیگ برتر برنامهریزی کردهاند ،تصریح کرد :برنامهریزیهای
الزم و برآورد هزینهها انجام شده و امیدواریم مسووالن اجرایی استان قم که از حضور
در لیگ حمایت کردهاند ،در جذب اسپانسر نیز کمک مورد نیاز را داشته باشند.

انقالبپیرمردهلندیبا ۷تغییر؛

درپایان این مبارزات گیالن با  2طال  1-نقره به مقام اولی کشور رسید وقم با 1
طال 2-نقره دوم شد وکرمانشاه با  1طال و  2برنز برجایگاه سومی کشور قرار گرفت.
امید میرود باجمع  3نفری عزیزان قمی در بدنه تیم ملی کاراته شاهد روزهای
خوب برای کاراته والیت در عرصه های بین المللی باشیم.
برای نخستین بارصورت گرفت ؛

اضافه شدن واحد آموزش قایقرانی
دردانشکده فنی و حرفه ای قم
ایمان  /رضا ملکی
تدریس کالس آموزش قایقرانی برای نخستین بار در دستور کاری دانشگاه فنی
و حرفه ای قم قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما ؛واحد پسران به صورت واحد عملی تحت آموزش این ورزش
زیبابصورتتئوریقرارمیگیرند.
دکترمجید ولی رئیس هیئت قایقرانی و مدرس دانشگاه تدریس این کالس را
به عهده دارد تاریخچه اصطالحات،تجهیزات مورد نیاز قایق-پارو-جلیقه و اجرای
تکنیکهای پایه در خشکی و داخل آب-نحوه صحیح سوار شدن-نشستن و خارج
شدن از قایق-نحوه صحیح پاروکشی و تمرینات الزم جهت  4عالیت در این رشته
و نحوه نگهداری تجهیزات در این کالس تدریس میگردد هدف کلی این دروس
پرورش مهارت های اساسی در رشته قایقرانی میباشد.
زمان تدریس کالس در نیمسال  1401-1400به مدت  64ساعت در نظر گرفته
شده است.
امیدداریم با نگاه اصولی و علمی به این رشته زیبا و مفرح دانشجویان این رشته و
ورزشکاران تازه ورود کرده به رشته قایقرانی بتوانند با انگیزه بهتر در رشدو شکوفائی
این رشته درقم تالش نمایند.
با صدور پیامی صورت گرفت :

استاندارقمافتخارآفرینیتیمملی
والیبالنشستهایرانراتبریک گفت
بهرام سرمست استاندار قم با صدور پیامی کسب عنوان قهرمانی توسط تیم ملی
والیبال نشسته جمهوری اسالمی ایران در مسابقات پاراالمپیک توکیو را تبریک
گفت.
به گزارش روابط عمومی استانداری ق م در متن پیام دکتر سرمست آمده است
 :افتخار آفرینی و درخشش جوانان شایسته استان قم به همراه تیم ملی والیبال
نشسته جمهوری اسالمی ایران در مسابقات پارا المپیک توکیو و کسب عنوان
قهرمانی این دوره از مسابقات دستاورد ورزشی ارزشمندی است که بار دیگر پرچم
پرافتخار کشورمان را به اهتزاز درآورد و باعث ایجاد موجی از شادی و غرور در بین
مردم و اهالی ورزش شد.
اینپیروزیبزرگرابههمهبازیکنان،کادرفنیومربیان تیمملیوالیبالنشستهبه
ویژه دو بازیکن ارزنده قمی این تیم آقایان حسین گلستانی و سید حسین حسینی
جد و عموم مردم شریف ایران تبریک عرض نموده و موفقیت و سربلندی روز افزون
ورزشکاران خوب کشورمان را از درگاه خداوند منان مسالت دارم.
کنفدراسیونفوتبالآسیااعالمکرد:

«گلمحمدی» و «مجیدی» در جمع
بهترینهایآسیا

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی بهترین مربیان مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آسیا  ۲۰۲۱را منتشر کرد که در این میان نام سرمربیان سرخآبیهای
ایران نیز به چشم میخورد.
به گزارش سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از برگزاری رایگیریهای مختلف
برای انتخاب بهترینهای لیگ قهرمانان آسیا ،باالخره به سراغ مربیان برتر رفته
و اسامی آنها را نیز اعالم کرد .این سایت از کاربران خود خواست تا با رای خود
بهترینسرمربیمرحلهگروهیلیگقهرمانانآسیاراانتخابکنند.
در میان هشت مربی برتر نام «یحیی گلمحمدی» سرمربی پرسپولیس و «فرهاد
مجیدی»سرمربیاستقاللنیزبهچشممیخورد.
سایت رسمی AFCدر مورد گلمحمدی نوشت :او سابقه نایبقهرمانی آسیا ،دو
قهرمانی در لیگ برتر و یک سوپر جام را همراه با پرسپولیس در کارنامه خود دارد.
گلمحمدیدرمرحلهگروهیلیگقهرمانانآسیاتوانستباتیمشعملکردبسیار
خوبی داشته و با بهترین امتیاز به مرحله بعد صعود کند.

عراق با روی کار آوردن دیک ادووکات تغییرات بسیار
زیادی را در نحوه بازی و نفرات اصلیاش به وجود آورده و
به کلی با تیمی که  ۲۵خرداد به مصاف ایران رفت تفاوت
دارد.
تیم ملی فوتبال ایران باید سهشنبه شب از ساعت
 ۲۲:۳۰دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه خلیفه دوحه
به مصاف تیم ملی عراق برود و دومین دیدار خود در دور
نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲قطر را برگزار کند.
ملیپوشان  ۸۴روز قبل از بازی پیش رو در مرحله دوم
و در خاک بحرین با تک گل سردار آزمون از سد عراق
گذشتند و اگر مهاجمان کمی بادقتتر بودند فاصله
ممکن بود بیشتر هم شود .عراق در آن مسابقه نتوانست
نمایش مطابق انتظار داشته باشد و خطری جدی روی
دروازهعلیرضابیرانوندخلقکند.
حاال اما بعد از حدود سه ماه این تیم به کلی تغییر
کرده است .سرچکو کاتانتس برکنار شد و دیک ادووکات
هلندی و کهنهکار هدایت عراق را به دست گرفته است.
او بعد از  ۲اردوی مفید در اسپانیا و ترکیه و انجام چند
دیدار تدارکاتی ،تیمی باکیفیتی را وارد مرحله نهایی کرد.
نمایش مقابل کرهجنوبی در ورزشگاه جام جهانی سئول
به کلی با چیزی که در بحرین دیدیم متفاوت بود .آنها با
انگیزه و شور و هیجان بیشتری بازی کردند و از لحاظ
بدنی در وضعیت بسیار خوبی قرار داشتند .خط دفاعی

اق ۲۵خرداد را فراموش کند
اسکوچیچ ،عر ِ

آنها سازمان بهتری پیدا کرده بود و رسوخ به آن سخت
شده بود.

ادووکات در ترکیب اصلی تیمش نسبت به بازی ایران در
مقابل کره هفت تغییر را به وجود آورده بود که پنج تغییر

نایبرئیس هیات ووشو استان قم خبرداد:

افتخارآفرینی قمیها با کسب 22مدال ووشو ایران

نایبرئیسهیاتووشواستانقمگفت:دختران
و بانوان ووشوکار قم با کسب  22مدال رنگارنگ
طال ،نقره و برنز بار دیگر برای ووشو قم افتخار
آفرینشدند.
سمانه سلیمانی اظهار کرد :یک افتخار دیگر
برای ووشو استان قم در مسابقات کشوری رقم
خورد و تیمی که به نمایندگی از هیات ووشو به
رقابتهای روز جهانی کونگفو و ووشو اعزام شده
بود در پیکارها با حریفان مطرح از سایر استانها

روی سکوی سوم ایران ایستاد.
وی با بیان اینکه تیم منتخب هیات قم در مجموع 22مدال این رقابتها را از آن خود کرد ،افزود :دختران و بانوان مستعد
و پرتوان عضو این تیم در مجموع ۱۰مدال طال ۹،نشان نقره و سه مدال برنز به ارمغان آوردند و تیم قم بعداز تیمهای تهران
و اصفهان به مقام سوم تیمی دست پیدا کرد.
نایبرئیس هیات ووشو استان قم در ادامه به نفرات مدالآور تیم اشاره و بیان کرد :در گروه سنی نونهاالن و در فرم
گوئنشو فاطمهزهرا میری به مدال برنز رسید و در فرم جیینشو سارا آجرلو با شایستگی نشان طال را به خود اختصاص
داد تا استعداد و نبوغ این ووشکاران به خوبی نمایان شود.
وی خاطرنشان کرد :در گروه سنی نوجوانان و در فرم چانگچوان پریسا قربانی برنز گرفت ،در فرم چیانگشو شقایق
تمکین به مدال طال رسید ،در فرم ننگوئن زهرا آجرلو به مدال برنز ،در فرم گوئنشو بیتا عسگری به نشان طال و زهرا
آجرلو به مدال نقره رسیدند ،در فرم جیینشو شقایق تمکین مجددا طال گرفت و فرم سالح کوتاه سنتی بیتا عسگری و
نیایش جعفری صاحب نشانهای طال و نقره شدند ،ضمن اینکه در سالح بلند سنتی همین دو ورشزکار بار دیگر طال و
نقرهگرفتند.
سلیمانی افزود :در گروه سنی جوانان و در فرم تایچیشان محدثه رسایی مدال نقره ،در فرم دست سنتی و فرم سالح
ریسکی لعیا نوری دو نشان طال و در فرم ننچوان زینب کدیور مدال نقره گرفتند ،ضمن اینکه در گروه سنی بزرگساالن و در
فرم سالح کوتاه سنتی نشان نقره به نرگس بینش رسید و در فرم سالح بلند سنتی یاسمین اسفینیفرهانی طالیی شد.
وی ابراز کرد :در گروه سنی نوجوانان و در فرم نندائو بخش مردان نیز سعید محمدیعراقی صاحب مدال برنز شد و در
فرم دست سنتی همین ورزشکار طال گرفت ،در حالی که مربی تیم استاد بتولالسادات رفیعیپور بود.

فنی و  ۲تغییر دیگر احتماال اجباری بود .جالل حسن
گلر باتجربه آنها مصدوم شد و جایش را به فهد طالب داد
که دست بر قضا نمایش قابل قبولی را در سئول بر جای
گذاشت .صفا هادی نیز به دلیل مصدومیت دیدار با کره و
ایران را از دست داد و العماری به خوبی جایش را در زمین
پر کرد.
عراق با آرایش  ۴-۲-۳-۱به مصاف کره جنوبی رفت.
آنها مقابل ایران با پنج دفاع بازی میکردند .احمد
ابراهیم ،امجد اطوان ،علی عدنان و بشار رسن چهار
بازیکنی هستند که در هر ۲دیدار مذکور در ترکیب اصلی
حضور داشتند .گوباری شرکو ،علی فائز ،امیر العماری،
محمد قاسم ،ابراهیم بایش و ایمن حسین نیز دیگر
نفراتی بودند که مقابل کره جنوبی در بین  ۱۱بازیکن
اصلی جای داشتند اما مقابل ایران یا بازی نکردند و یا به
عنوان مهره تعویضی وارد میدان شدند.
همه اینها گفته شد تا بدانیم با عراقی متفاوت باید روبرو
شویم و اسکوچیچ و دستیارانش به خوبی میبایست تیم
حریف را آنالیز کنند؛ گویی با تیم جدیدی پیکار خواهند
داشت .به نظر میرسد ادووکات برای مقابله با تیم ملی
دوباره در ترکیب تیمش تغییراتی را به وجود بیاورد .او در
گفتوگو با رسانههای عراقی ادعا کرد تیمش بر خالف
جدال با کره جنوبی ،در دیدار سه شنبه با ایران هجومی
کار خواهد کرد.

به پاس موفقیت در پیکارهای انتخابی تیم ملی ؛

دخترافتخارآفرینووشوقمتجلیلشد

بانوی افتخارآفرین ووشو استان قم به پاس
موفقیت در پیکارهای انتخابی تیم ملی ووشو و
همچنین به عنوان یکی از چهرههای شاخص
عفاف و حجاب تجلیل شد.
برپایه این گزارش  ،یکی از ورزشکاران
افتخار آفرین هیات ووشو استان قم در سال
جاری سوگند محمدی است که در پیکارهای
انتخابی تیم ملی ووشو جوانان ایران خوش
درخشید و به همین منظور با حضور سیدهلیال
عنبری معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان قم ،جواد محمدزاده رئیس هیات ووشو و سمانه سلیمانی
نایبرئیس این هیات از این ووشوکار موفق تجلیل شد.
اتفاق دیگر به آیین تجلیل از فعالین عرصه عفاف و حجاب در ورزش با عنوان میراث مادر اختصاص دارد که با حضور
خانم صدیق مشاور استاندار و مدیر کل دفتر امور بانوان ،سیدهلیال عنبری معاون امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و
جوانان و سرهنگ بهلولی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران برگزار شد.
دراینمراسمازخانمهافرحکریمخانیمدیریتیکیاز باشگاهها،مرضیهفراهانینایبرئیسهیاتتیراندازیاستان
قم ،نجمه نوحهخوان از مربیان هیات جودو و همچنین سوگند محمدی از ورزشکاران هیات ووشو استان قم که به تازگی
در رقابتهای انتخابی تیم ملی جوانان درخشید تجلیل به عمل آمد.
تجلیل از سوگند محمدی در حالی انجام گرفت که تیر ماه امسال این ورزشکار در ترکیب تیم منتخب دختران نوجوان
وجوان ووشو استان قم به سرپرستی کبری محرابی متشکل از دو سانداکار در بخش مبارزه و چهار تالوکار در بخش فرم
مسابقات کشوری این رشته با حریفان به رقابت پرداخت.
این پیکارها بر اساس برنامهریزی فدراسیون ووشو به میزبانی تهران برگزار شد و تیم منتخب ووشو استان قم بعد از
مسابقات انتخابی با ترکیب سوگند محمدیدر وزن ۴۸کیلوگرم ،ریحانه سلمانپور در وزن ۵۲کیلوگرم در بخش ساندا
و در قسمت تالو با ترکیب مائده جاللی ،بهاره طلوعی ،هلیا افراز ویگانه شفایی با رقبا پیکار کرد.
رقابتهای بخش ساندا در اوزان منهای  ۴۸و  ۵۲کیلوگرم به انجام رسید و سوگند محمدی نماینده ووشو قم به
مربیگری فاطمه سلیمانی در دیدار نهایی برابر فاطیما محمدی از مازندران صفآرایی کرد و با غلبه بر این ورزشکار
عنوان نخست و مقام قهرمانی ایران را به خود اختصاص داد.

رئیسهیاتمدیرهباشگاهپرسپولیس:

میخواهمسمیعیبماند/دنبالپرداختبهکالدرونبرایجذبخارجیهستیم
رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با اشاره به موضوع عدم جذب بازیکن
خارجی گفت :همچنان پیگیر موضوع هستیم تا بتوانیم گزینه مدنظر کادر فنی
را جذب کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر ،حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان خبر از استعفای
جعفر سمیعی از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس داد تا قهرمان پنج دوره متوالی
رقابتهای لیگ برتر در آستانه دیدار با استقالل تاجیکستان در یک هشتم نهایی
لیگ قهرمانان آسیا با بحران روبرو شود.
مجید صدری رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر،

میخواهمسمیعیبماند

درباره این موضوع گفت :آقای سمیعی با عملکرد خود نشان داده است چه میزان
دلسوزی برای پرسپولیس وجود داشته و دارد .ما نمیخواهیم ایشان از باشگاه جدا
ً
شود و فعال هم همچنان فعالیت خود را ادامه میدهند.
او درباره اینکه آیا خودش هم استعفا میدهد افزود :در پرسپولیس هستم و تا
روزی که فکر کنم میتوانم به تیم کمک کنم به فعالیتم ادامه میدهم.
رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس درباره بحث جذب کارگزار پرسپولیس
تصریح کرد :مشکالت مالی در باشگاههایی نظیر پرسپولیس که بدهی از گذشته
ً
ً
دارد واقعا زیاد است .نگاهی به عملکرد یک سال قبل نشان میدهد که واقعا تالش
کردیم عالوه بر پرداخت بدهیها هزینههای جاری را نیز سامان دهیم .برای گرفتن

کارگزارامیدوارهستیماخبارخوبیبهتماشاگرانبدهیم.
او درباره موضوع پرداخت طلب ۵۵۰هزار دالری گابریل کالدرون و بدهی ۵۵هزار
دالری سرخها به دستیارش خواکین تصریح کرد :امور مربوطه را پیگیر هستیم.
دست از تالش بر نداشتیم .میخواهیم مشکل را حل کنیم و به هر حال موظف به
پرداختآننیزهستیم.
صدری درباره ممانعت فدراسیون فوتبال به دلیل بدهیهای پرسپولیس از جذب
کی روش استنلی نیز گفت :این موضوع را هم دنبال میکنیم .طبق خواستههای
کادر فنی اقدام کردهایم و پس از این هم چنین کاری را خواهیم کرد .تالشهای ما
در زمینه پرداخت بدهی و جذب بازیکن ادامه دارد.

سیاسی7

 شماره 5344ت وچهارم 
دوشنبه-پانزدهم شهریورماه  -1400سال بیس 

همکاری مردم ثمره بازسازی اعتماد آنها؛

رییس جمهوری در نخستین گفتوگوی تلویزیونی با مردم چه گفت؟

رییس جمهوری در نخستین گفت و گوی زنده تلویزیونی خود ضمن مرور مهمترین
اولویتها و چالشهای پیش روی دولت ،هم از امیدواری خود به همکاری مردم برای کاستن
از رنجها سخن گفت و هم از ضرورت بازسازی اعتماد آنها تا آن همکاری ،ارمغان این اعتماد
شده و مسیر پیشرفت کشور را هموار کند.
آیت الله «سید ابراهیم رییسی» شامگاه شنبه  ۱۳شهریورماه ،برای نخستین بار پس از
آغاز مسئولیت خود در قامت رییس جمهوری ،در رسانه ملی حاضر شد و به بیان مهمترین
مشکالت کشور و راه حلهای دولت برای این مشکالت پرداخت .کرونا و واکسیناسیون این
بیماری کشنده ،بیشترین زمان از نخستین گفت و گوی تلویزیونی رییس جمهوری را به خود
اختصاص داد و خبرهای امیدبخش از ورود واکسن به کشور و تزریق پرشتاب آن از سوی رییس
قوه مجریه اعالم شد.
رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر بر عمل به وعدههای خود مانند
تامینسالیانهیک میلیون مسکنتاکیدکرد.مردم؛همکاریواعتمادآنهاازدیگرمحورهای
مهم و قابل تامل آیت الله رییسی بود .عبور از انتقادات متداول درباره اقدامات دولت گذشته
و نیز اطمینان بخشی به مردم درباره تامین کاالهای اساسی از دیگر محورهای سخنان رییس
جمهوری در گفت و گوی تلویزیونی شب گذشته بود .در نهایت رییس جمهوری ،موضع ایران
درباره مذاکره با غرب را هم مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد که مذاکره برای مذاکره در دستور
کار دولت سیزدهم نخواهد بود اما این دولت از هرگونه تعامل عزتمندانه استقبال خواهد شد.
خبرهایامیدبخشازواکسیناسیون
مرگ بیش از  ۵۰۰ایرانی در هر شبانه روز ،کرونا را به مهمترین چالش این روزهای کشور
تبدیل کرده و ضرورت تسریع در واکسیناسیون را پررنگ تر از همیشه ساخته است .رییس
جمهوری هم در نخستین گفت و گوی تلویزیونی خود به این مهم پرداخت و تصریح کرد:

«طبق محاسبه ،تولید داخلی نمیتوانست نیاز جامعه را کفایت کند؛ از این رو برآورد کردیم
ً
برای اینکه گام دقیق برداریم ،حتما به ۱۰۰میلیون ُدز واکسن نیازمندیم که امروز ۴۰میلیون
ُدز واکسن به طور قطعی تامین شده است و اقداماتی انجام شده تا بتوانیم تا مرز ۱۰۰میلیون
ُدز واکسن از خارج کشور تامین کنیم ».خبر امیدوارکننده رییس جمهوری ورود زودتر از
موعد واکسن به کشور و شتاب گرفتن آن بود.آیت الله رییسی بازگشایی حضوری مدارس و
دانشگاهها را مشروط به واکسینه شدن اکثر مردم دانست و گفت « :تا آخر شهریور ۴۰میلیون
ُدز واکسن تامین میشود که تامین این موارد گفته شده با توجه به اقدامات انجام شده،
قطعی است .وزارت خارجه ،بسیج ،وزارت بهداشت و بخشهای دیگر برای تامین منابع ریالی
و ارزی اولویت را واردات واکسن قرار دادیم ،مطالبات کادر درمان هم مانند همه ابعاد کرونا
جزو اولویتهای دولت است ».با توجه به خبرهای امیدآفرین دولت در تامین واکسن موردنیاز
جامعه میتوان امیدوار بود که وعده «بهرام عین اللهی» وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی مبنی بر واکسیناسیون عموم مردم تا بهمن ماه سال جاری محقق شود.
سخنانشنبهشبگذشتهرییسجمهوریدربارهتولیدواکسندرداخلهمگرچهمعطوف
به حمایت دولت از این موضوع بود اما اعالم ناکافی بودن این تولید برای تامین سالمت مردم؛
نشانمیدهددولتبهواقعیتموجوددربارهپیکهایبسیارخطرناکوکشندهکروناآگاهی
کامل دارد و در مسیر کاستن از میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری هیچ تعللی نخواهد کرد.
وعدههاییکهعملیاتیهستند
رییسجمهوریدربخشدیگریازگفتوگویتلویزیونیودرپاسخبهپرسشمجریرسانه
ملی درباره عمل به وعده های داده شده طی مدت آغاز مسئولیت و نیز قولهای ایام انتخابات
به دو مورد از آن وعدهها اشاره کرد .وعده نخست رییس جمهوری از همان زمان رقابتهای
انتخاباتی ،ساخت ساالنه یک میلیون مسکن برای مردم بود .آیت الله رییسی درباره نحوه

اجرای این وعده در دولت سیزدهم تصریح کرد« :مسکن سازی جزو صنایع پیشران کشور
است و اگر دنبال شود ،خیلی از صنایع را فعال میکند .پیشبینیهای کارشناسی الزم انجام
شده است و دولت در جاهایی خودش مسکن میسازد و در جاهایی مانند بافتهای فرسوده
تسهیالت میدهد و مردم و انبوهسازان مسکن میسازند ،در روستاها دولت مکلف به بازسازی
و مقاوم سازی  ۲۰۰هزار مسکن است که با مشارکت خود مردم انجام خواهد شد .زمین که
اصلیترین موضوع است باید برای مسکنسازی آماده شود».
مبارزه با فساد هم از مهمترین وعده های آیت الله رییسی در زمان انتخابات و از اساسی ترین
دستاوردهایویدرمسئولیتپیشینخوددرقوهقضائیهبود.براساسآنچهرییسجمهوری
شامگاه گذشته در نخستین گفت و گوی تلویزیونی خود به آن اشاره کرد؛ دولت در پی تدوین
منشوری برای مبارزه با فساد به عنوان کارویژه اصلی است.
رییس جمهوری با بیان اینکه مردم و نخبگان بهترین ناظران هستند ،خاطرنشان کرد:
وزیران و مسؤوالن و مدیران این دولت ،حس مبارزه با فساد دارند چون شرط ما در دولت،
فسادستیزی برای همه مدیران در همه سطوح است .پاسخ دادن به مردم در مقابل دوربین و به
مردم گزارش دادن فقط مربوط به رییسجمهوری نیست بلکه باید مدیران ما در همه سطوح
خود را پاسخگو بدانند زیرا مردم عزیز باید در جریان امور قرار بگیرند».
مردم و ضرورت جلب همکاری آنها در سایه ترمیم اعتماد
رییس جمهوری شامگاه شنبه در بخش های مختلف سخنان خود به نقش و جایگاه مردم
در پیشبرد برنامههای دولت سیزدهم اشاره و تاکید و تصریح کرد که به همکاری مردم سخت
امیدوار است .رییس جمهوری گفت« :معتقدم مردم ،نخبگان و دانشگاهیان خودشان
همکاری خواهند کرد .در این مدت هم ،اندیشکدهها و دانشگاهها و مراکز علمی فرهنگی
و حوزوی زیادی ،نامه ها و طومارهایی نوشتند و بدون داشتن هیچ درخواست مادی ،برای
همکاری با دولت اعالم آمادگی کردند».
دولت برای اجرایی ساختن هریک از وعدههای اعالم شده خود ،مبارزه با فساد و مبارزه
با کرونا بیش از هر عامل دیگری نیازمند همکاری و همیاری همه مردم است که رییس
جمهوری هم در تبیین هریک از این محورها بر این موضوع تاکید کرد .این میان اما شواهدی
نشان میدهد که این همکاری مورد نیاز دولت از سوی مردم ،وابسته به برخی تغییرات در
سطوح مختلف کشور است .مردم باید باردیگر به قوای سهگانه در کشور به ویژه به قوه مجریه
اعتماد کنند و این گزاره دستکم طی یک ماه گذشته بارها از سوی رهبر معظم انقالب ،رییس
جمهوری و سران دو قوه دیگر مقننه و قضائیه مورد تاکید قرار گرفته است.
در مسیر بازسازی این اعتماد رییس جمهوری در سخنان شب گذشته خود به مواردی
مهمی اشاره کرد .صادق الوعده بودن با مردم ،محرم دانستن آنها در مسائل اقتصادی و
سیاسی و حضور بیواسطه و مستقیم میان طیفهای مختلف جامعه از مهمترین محورهایی
بود که رییس جمهوری در مسیر ترمیم اعتماد مردم به آنها اشاره کرد .رییس جمهوری با
تاکید بر اینکه اعتماد آسیب دیده را باید بازسازی کنیم ،اظهار کرد« :راه آن صادق الوعد بودن
است؛ یعنی اگر وعدهای دادیم در عمل به آن صداقت داشته باشیم و اگر مشکلی مانع تحقق
آن وعده شد به مردم گفته شود که اقدام وپیگیری کردیم و اینجا مانع شد .صداقت را باید
مردماحساسکنند».
«تصمیمات مهم را با مردم در میان میگذاریم و در این رابطه مردم را محرم میدانیم .غیابی
ً
درباره بازار تصمیم نمیگیریم و حتما با بازار مشورت میکنیم ».این گزاره هم دیگر راه حل و
در عین حال وعده رییس جمهوری برای احیای اعتماد مردم به قوه مجریه بود و در نهایت
آیت الله رییسی با اشاره به اینکه «شنیدن کی بود مانند دیدن» بار دیگر بر ضرورت حضور
بی واسطه و لمس مستقیم مشکالت مردم تاکید کرد و به تجربههای موفق خود در مسئولیت
پیشین در زمینه ارتباط مستقیم با مردم اشاره کرد.
در نهایت مهمترین نکته ای که میتوان از اظهارات شب گذشته رییس جمهوری برداشت
کرد ،امیدواری به بهبود شرایط با همکاری مردم است .سخنان آیت الله رییسی در نخستین
گفت و گوی تلویزیونی خود نشان داد که وی بر چالش های موجود در کشور چه در حوزه
اقتصاد و چه در زمینه سیاست و جامعه آگاه است در عین حال تالش میکند ضمن بازسازی
اعتماد لطمه دیده مردم ،مشارکت آنها را برای پیشرفت و توسعه کشور جلب کند.

ابوالفتحکارشناسمسائلآمریکا:

لغو تحریمها با شروط آمریکا؛امنیت ملی ما را به خطر میاندازد

یک کارشناس مطالعات آمریکا به خبرآنالین گفت :لحن
دولت بایدن به مراتب از لحن دولت ترامپ مودبانه تر و بهتر
است .دیپلماتیک تر عمل می کنند .اما چیزی عوض نشده و
فشار حداکثری دولت ترامپ در دوران بایدن هم پابرجاست.
مذاکرات وین ممکن است با پایان شهریور از سر گرفته شود
و به جای تیم دیپلماسی پیشین تیم تازه ای از تهران بر سر میز
مذاکره بنشیند .حاال ایاالت متحده دیگر از بابت اینکه ایران
نخواهد دوباره به وین بازگردد ،نگرانی کمتری دارد .برخی
دیپلمات ها در روزهای اخیر اعالم کرده اند که امریکایی ها
اماده اند تا برخی از تحریم های مغایر با برجام را بردارند .آنها
پیش از این هم ادعاهایی را مطرح کرده بودند .اما روند این
اتفاق چگونه خواهد بود و برداشته شدن تحریم های مغایر با
برجام می تواند سرنوشت توافق را تغییر دهد؟
با امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا به گفتگو
نشستهایم:
*به تازگی بار دیگر یک دیپلمات آمریکایی چراغ سبزی
برای لغو تحریم ها داده و مدعی شده است که کشورش

آمادگی دارد تا تحریم های مرتبط با برجام را لغو کند .ایا
چنین امکانی وجود دارد که امریکا یک قدم به عقب
بردارد؟
این بحث جدیدی نیست .از زمانی که بایدن دولت تشکیل
داده ،این صحبت ها می شود و میگویند که ما آماده ایم تا
تحریم های مرتبط با برجام را برداریم .اما بحث این است که
تعریفامریکاییهاازتحریمهایمغایربابرجامازتعریفایران
بسیار متفاوت است .جمهوری اسالمی ایران تاکید دارد هر
آنچه بعد از خروج امریکا از برجام در هشت می دوهزاروهجده
به عنوان تحریم و به هر بهانه ای اعمال شده ،مغایر با برجام
اند .چون امریکا در برجام متعهد شده بود تحریم جدیدی
وضع نکند .با این حساب هزاران تحریم شامل افراد و شرکت
ها و ...باید برداشته شود .این خواست ایران است .امریکایی
ها متفاوت فکر می کنند و می گویند فقط مواردی که شامل
موضوعات هسته ای است شامل توافق برجام می شود .مثال
اگر کسی را به خاطر سالح های هسته ای دستگیر کرده اند،
فرای برجام است .این اختالف دیدگاه وجود دارد .به نظر من
مقام امریکایی حرف جدیدی نزده است.
*این مشکلی که بین دو روایت است قابل تغییر به نظر
می رسد؟ یعنی برداشته شدن تحریم ها در شرایط فعلی
و با وجود اینکه دو کشور فاصله زیادی از نظر دیدگاه خود
دارند ،تا چه اندازه شدنی است؟
کسی نمی تواند به این سوال جواب بدهد .حتی تیم های
مذاکره کننده .اختالفات وجود دارد و به همین خاطر است
که گفتگو رخ می دهد .در زمان اقای رییسی البته فعال
مذاکره ای اتفاق نیفتاده .اما در زمان اقای روحانی گفته
می شد که چیزی حدود هفتاد ،هشتاد درصد مسائل بین
دو طرف حل شده است .یعنی بخش عمده موارد راهکار
داشته .البته تعداد کمی از موضوعات مانده که اتفاقا مهم
ترین ها هستند .اما گفتگوها به تاریخ انتقال قدرت در ایران
خورد و متوقف شد .اما اینکه مذاکرات بتواند نتیجه دهد و

منجر به برداشته شدن تحریم ها شود را واقعا نمی دانم .من
به شخصه خیلی چشم انداز روشنی نمی بینم که حتی اگر
گفتگوهادروینشروعشوند،بهنتیجهبرسد.چونفاصلهبین
خواسته های ایران و خواسته های امریکا خیلی زیاد است و
رسیدن به یک نتیجه بینابین که دو طرف را راضی کند ،کار
بسیارسختیاست.
*برخی معتقدند که حتی اگر بایدن با شروط ایران
موافقت کرده و دست به برداشتن تحریم هایی که ایران
می خواهد بزند ،باید با جمهوری خواهان و سنای آمریکا
رو به رو شود .آیا او قادر به این هست که بخواهد بخش
بزرگی از تصمیم گیران و صاحب نظران امریکایی را با
خود در این مسیر همراه کند؟
االن مشکل در کاخ سفید است .اگر آنها قانع شوند که با
ایران به تفاهم رسیده و انتظارات تهران را برآورده کنند ،بایدن
میتواندبرمخالفتهاغلبهکند.چونقرارنیستموضوعدر
سنا به تصویب برسد ،مخالفتش هم چندان اهمیتی ندارد.
اصل برجام در کنگره به رای گذاشته نشد .االن بحث بر سر
بازگشت امریکاست که نیاز به تایید ندارد .اما اگر در آینده
دولت دموکرات ها شکست بخورد و دولت جمهوری خواهان
سر کار بیاید ،ماجرای ترامپ دوباره احتماال تکرار می شود.
با فرض اینکه ایران و امریکا بر سر برجام تا آن زمان به توافق
رسیده باشند ،دولت جمهوری خواه می تواند به همان
ارحتی بیرون بیاید از برجام .ایران تاکید داردکه تایید هایی
را بگیرد .اما نظام حقوقی امریکا چنین توانی را ندارد که برای
رییس جمهور بعدی تعیین تکلیف کند و هیچ تعهدی توسط
دولت مستقر نمی تواند برای دولت بعدی الزام اور باشد.
*در ایران هم این که تنها بخشی از تحریم ها آنطوری
که دیپلمات ها می گویند برداشته شود ،مورد قبول
کسی واقع نشده است .در شرایط پیچیده ای که بر سر
تحریمهای پیش امده چه شرایطی باید ایجاد شود تا
دو طرف به یک نقطه مشترک برسند و تحریم ها علیه

کشورمانلغوشوند؟
امریکابابرداشتهشدنتمامتحریمهامشکلیندارد.اماآنها
می خواهند خواستشان براورده شود .یعنی ما به ازای آن این
است که ایران بپذیرد هم در متن برجام و هم در موضوعات
فرابرجامی تغییر صورت بگیرد .یعنی ایران مثال بپذیرد در
اینده وارد گفتگوهایی با 1+5شود که برای مثال در زمانبندی
فعلی تغییراتی ایجاد شود .در حوزه منطقه ای و موشکی هم
آنها می خواهند ایران امادگی خود را برای گفتگو اعالم کند.
در چنین شرایطی امریکایی ها حاضرند که همه تحریم های
مدنظر ایران را بردارند .اما مساله این است که تهران حتی
به ازای برداشته شد کامل تحریم ها حاضر نیستند که این
شرایط را بپذیرند .چون معقدند که این کار منافع ملی ایران را
به خطر خواهد انداخت و برداشته شدن تحریم ها این ارزش
را ندارد که امنیت ملی ما به خطر بیفتد.
*پیش از این در دوران روحانی گفته می شد که چراغ
سبزهای دولت بایدن که به مرور می خواهد برخی
تحریمها را بردارد می تواند اثر مثبتی در روند گفتگوهای
وین داشته باشد .ایا چنین وضعیتی می تواند باز هم بر
روی گفتگوهای وین موثر باشد؟
من نمی خواهم این موارد را نقد کنم .اما واقعا تحریمی
برداشته نشده است .از زمانی که بایدن به سرکار آمد تا پایان
دولت اقای روحانی تنها چند مورد خیلی جزئی برداشته
شدند .مثال اینکه با پولی که در دست کره جنوبی بود می
توانستیم دارو بخریم.یا پس گرفتن مکانیسم ماشه لطفی
برای ایران نبود .کارهایی از این دست در مرحله عمل تاثیری
نداشته است .لحن دولت بایدن به مراتب از لحن دولت ترامپ
مودبانه تر و بهتر است .دیپلماتیک تر عمل می کنند .اما
چیزی عوض نشده و فشار حداکثری دولت ترامپ در دوران
بایدنهمپابرجاست.همینتازگیچهارنفردیگرتحریمشده
اند .به همین خاطر نمی شود اقدامات بایدن را چراغ سبز
دانست.

آسیبانقالبیگریهیجانیچیست؟

انقالبیگریعقالنیتمحور
کلید حل مشکالت کشور

عبور سالمت از وضعیت سخت کنونی و تحقق برنامههای رئیسی در این حوزهها،
ویژگیهای مدیریتی منحصر به فردی را میطلبد که از نگاه ناظران بر شاخص «انقالبیگری
عقالنیتمحور»موردتاکیدرهبریمطابقتدارد.
دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که کشور شرایط خاصی را تجربه میکند؛ از
سویی شیوع کرونا به باالترین میزان خود در کشور رسیده و روزانه شمار زیادی از شهروندان
را مبتال و قربانی میکند .از سوی دیگر بنبستهای اقتصادی ناشی از تحریمها،
محدودیتهای کرونایی و سوء مدیریتها مردم را با تنگناهای معیشتی سختی مواجه کرده
است.
دولت سیزدهم برای رفع سریع مشکالت مردم ،در وهله نخست مقابله با کرونا و
واکسیناسیون را در صدر برنامههای خود قرار داده است .رئیسی پس از مدیریت مساله کرونا،
اولویت دوم خود را معیشت مردم و بهبود فضای کسب و کار معرفی کرده است .عبور سالمت
از وضعیت سخت کنونی و تحقق برنامههای رئیسی در این حوزهها ،ویژگیهای مدیریتی
منحصر به فردی را میطلبد که از نگاه ناظران بر شاخص «انقالبیگری عقالنیتمحور» مورد
تاکیدرهبریمطابقتدارد.
رهبر انقالب در نخستین دیدار اعضای هیات دولت در روز ششم شهریور حرکت بر
ریل انقالب و ایجاد تحرک انقالبی در همه بخشهای «مدیریت اقتصادی ،سازندگی،
خدمترسانی ،سیاست خارجی ،فرهنگ ،آموزش و دیگر بخشها» را ضروری خواندند و در
ً
عین حال تأکید کردند :انقالبیبودن حتمابایدبا عقالنیتو اندیشهورزیو خردمندی همراه
باشد و این شیوه جمهوری اسالمی از آغاز بوده است.
مولفههایانقالبیگری
لزوم اتخاذ راهبرد «انقالبیگری» از سوی مسئوالن این بار با تاکید بر همراهی با صفت
«عقالنیت» مورد تاکید رهبری قرار گرفته است .رهبری در سالهای گذشته در موارد
متعددیبرانقالبیگریمسئوالنتاکیدکردهاند.
رهبری در مراسم بیست و هفتمین سالگرد امام خمینی رحمهالله فرمودند« :انقالب مال
همه است ،انقالب یک شط جاری است ...و همه میتوانند انقالبی باشند ...همه انقالبی
باشند تا بتوانیم این راه {دستیابی به اهداف انقالب} را با موفقیت پیش برویم».
بر اساس بیانات رهبر انقالب ،انقالبیگری شاخصهایی دارد که اهم آن را میتوان در
پایبندی به مبانی و ارزشهای اساسی اسالم و انقالب ،هدفگیری آرمانهای انقالب و همت
بلندبرایرسیدنبهآنها،پایبندیبهاستقاللکشور،حساسیتدربرابردشمنونقشهدشمن
و عدم تبعیت از آن و تقوای دینی و سیاسی خالصه کرد.
آسیبانقالبیگریهیجانی
تقلیل معنای «انقالبیگری» به اقدامی سریع و تحولآفرین و جهادی ولی عاری از
بررسی همه جوانب امر و تهی از مالحظه و خردورزی ،اغلب نتایجی خالف منافع ملی به
دست خواهد داد .ایجاد تغییر و تحول زیربنایی و سریع یا به اصطالح جهادی در راستای
رفع کاستیها اگرچه مطلوب است ،ولی بدون سنجیدن همه ابعاد و جوانب امر و بدون
نظرخواهی از متخصصان و آگاهان ،ممکن است به جای تامین منافع مردم ،خساراتی را
متوجهکشورکند.
ایجادتحرکانقالبیموردنظررهبریدرهمهبخشهایعنیمدیریتاقتصادی،سازندگی،
خدمترسانی ،سیاست خارجی ،فرهنگ ،آموزش و دیگر تنها با شناخت دقیق و عاری از
تعصب وضعیت موجود ،شناسایی چالش ها و ظرفیتها ،توانمندیها و فرصتهای عینی،
هدفگذاری و برنامهریزی عملیاتی امکانپذیر است .این مهم هم جز با به کارگیری اهل فن
و مشورتجویی از متخصصان هر حوزه و البته کهنهکاران عرصههای یادشده مهیا نمیشود.
وجههای از «عقالنیت» مورد اشاره رهبری ،بر این مهم داللت دارد.
در این مسیر بهرهگیری از نیروهای جوان متخصص و متعهد به آرمانهای انقالب در کنار
نیروهای با تجرب ه در هر حوزهای ،به همافزایی توان داخلی برای ریلگذاری تامین بهینه
منافع ملی میانجامد .رهبری در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی برای برون رفت از مشکالت
بهتشکیلیکدولتجوانانقالبیوحزباللهیتوصیهکردند.براینمبنابایدجوانانصالح،
مؤمن ،انقالبی و جهادی در چهل ساله دوم انقالب به عنوان سکاندار اصلی در جامعه نقش
آفرینیکنند.
به کار گیری عقالنیت همچنین بر چارچوبگذاری کالن به منظور حرکت هماهنگ
و تعاملی همه دستگاههای اجرایی در مسیر اهداف و تحقق منافع ملی داللت دارد.
موازیکاریها یا ناهماهنگیها در میان نهادهای مختلف در سالهای گذشته بارها تامین
منافعملیراباتاخیرهاییجبرانناپذیرمواجهکردهاست.نمونهآنرامیتواندرمسالهتاخیر
در واردات واکسن کرونا در ماههای حساس اخیر مشاهده کرد.
مقابله با فساد و پاکسازی نهادهای اجرایی از هر گونه روزنه فساد ،از دیگر نمودهای
انقالبیگری دولت است که خوشبختانه رئیسجمهوری بر آن تاکید بسیاری دارد .رئیسی
یکی از مهمترین شاخصهای خود برای انتخاب دولتمردانش را فسادستیزی عنوان و تاکید
کرده که هیچگونه فسادی را در دولتش برنخواهد تابید.
مشارکت دادن مردم در امور سیاسی،اقتصادی ،فرهنگی و  ...از دیگر وجوه انقالبیگری
است که در اظهارات رئیسی در قالب «مردمیسازی» حوزههای مختلف حیات جمعی
مورد تاکید قرار گرفته است .مفهوم انقالبیگری خردورزانه بدون حضور مردم ،از معنی تهی
میشود.
این مهم در بیانات رهبری هم مورد تاکید قرار گرفته است .رهبر انقالب در تبیین نخستین
توصیه مهم خود به دولتمردان ،به جلوههای مختلف «مردمی بودن» اشاره کردند و افزودند:
رفتن به میان مردم و گفتوگوی بی واسطه با آنها از ابعاد بسیار خوب مردمی بودن است که
آقای رئیسی دیروز با سفر به خوزستان آن را نشان داد.
رهبری اتخاذ سبک زندگی مردمی ،رفتار بیتکلف ،دوری از اشرافیگری و پرهیز از نگاه از
باال به مردم را از دیگر جلوه های مردمی بودن برشمردند و گفتند :باید مشکالت و راهحلها
را با مردم در میان گذاشت و ضمن پرهیز از بیان حرفهای غیر واقعی و ناامید کردن مردم ،از
آنها کمک فکری و عملی خواست.
«عذرخواهی سریع از مردم در مواقع بروز اشتباه» و بیان گزارش صادقانه و بدون مبالغه
از فعالیت ها به مردم  ،از دیگر روشهایی است که رهبر انقالب در بیان جلوههای مختلف
مردمی بودن به آن اشاره کردند .باید رهنمود مهم رهبری در مورد انقالبیگری خردوزانه
مبنایتوجهوعملهمهمدیرانوکارگزاراننظامقرارگیرد.انقالبیبودنوعقالنیاندیشیدن
در رفتار و گفتار مدیران ،تنها راه پیشبرد امور و راه غلبه بر مشکالت کشور است.

محسنکوهکن؛

باید واقعیتهای ملموس جامعه در اختیار رئیس دولت قرارداده شود

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :دولت حتما باید از یک گروه باتجربه ،آرام و بی سر و
صدا ،ورای مسائل سیاسی و جناحی و باندی استفاده کند؛ افراد حاضر در این گروه بنشینند و فکر کنند و نهایتا
ترواشات فکری صحیحشان را با اطالع از واقعیتهای ملموس جامعه در اختیار رئیس دولت قرار دهند.
ً
محسن کوهکن در گفتوگو با ایلنا ،درباره اینکه دولت سیزدهم رسما پس از آنکه وزرای پیشنهادی از سوی
رئیسجمهورمعرفیشدندآغازبهکارکرد،اولویتهایایندولتباتوجهبهشرایطموجوددرکشورچهبایدباشد،
ً ً
گفت :بله ،در کشور مشکالت و مسائلی وجود دارد اصال و ابدا مایوس از حل آنها نیستیم از همین رو اگر تالش،
فکر ،برنامهریزی و اقدامات جهادی صورت گیرد ،خداوند انشاالله کمک میکند که این مشکالت برطرف شود.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :نباید خیلی خوش باورانه به مشکالت نگاه کنیم؛ چرا
که بعضی از آنها سالهای سال است در کشور وجود دارد و برای مردم تبدیل به معضل شده است.
ً
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم اولویتها را دستهبندی کنیم؛ ابتدا باید به مجموعه شعارهایی که مقام معظم
رهبری به عنوان شعار سال از ابتدای سال اعالم میکنند اشاره کنیم ،اظهار داشت :اگر از بخش اقتصاد
شروع کنیم در حال حاضر چه مشکالتی در مقابل دولت در بخش اقتصادی وجود دارد ،باید گفت؛ یکسری از
ً
مشکالت اصطالحا مقطع زمانی دارند؛ مانند سند دخل و خرج یکساله دولت که بودجه نامیده میشود و اگر
دولت مطابق آن چیزی که مجلس تصویب کرده بخواهد آن را اجرایی کند آخر سال با یک کسری بودجه قابل
توجهی رو به رو میشود.
کوهکن بیان کرد :در اقتصاد ما با بحثهای میانمدت و طوالنی مدت رو به رو هستیم و یکسری بحثها هم
کوتاهمدت هستند که باید در سند دخل و خرج یکساله و بودجه دید؛ مشکلی هم که در حال حاضر در بودجه
وجود دارد این است که هر سال افرادی از مجلس و دولت به شکلهای مختلف گفتند کسری بودجه است
اما راهحلی هم به طور قطعی وجود ندارد .کسری بودجه را اگر مطابق بعضی از شیوههایی که درگذشته انجام
میشد ،مانند چاپ اسکناس در آخر سال که نتیجه تورم بود انجام دهیم ،قطعا معضلش همیشگی باقی خواهد

ماند؛ چراکه گاهی اوقات دولتها سادهترین راه را انتخاب میکنند.
وی با اشاره به دستورات رئیسجمهور برای ساماندهی وضعیت قیمت ارز گفت :امیدوارم طبق صحبتها و
دستوری که آقای رئیسجمهور داده است مجموعه اقتصادی دولت بنشینند و واقعا به راهکارهایی حتی کوتاه
مدتفکر کنند.البتهراهکار کوتاهمدتمانندداروی تلخی است کهبرایبیماریبخواهیماستفاده کنیماما آنرا
به امید بهبودی تحمل میکنیم از همین رو امیدوارم اولین اولویت دولت در بخش اقتصادی در حال حاضر این
باشد که این بحث کسری بودجه را که متاسفانه دولت قبل الیحه واقعبینانهای را به مجلس نداد ،برطرف کند.
ایننمایندهپیشنمجلسشورایاسالمیخاطرنشانکرد:مجلسبهعلتتفسیریکهشورایمحترمنگهبان
در قانون بودجه دارد نمیتواند صد در صد شاکله بودجه را بهم بریزند اصالحات اگر از یک حدی بیشتر شود،
مورد ایراد شورای نگهبان قرار میگیرد لذا الزم است در همکاری و همراهی دولت و مجلس این ایرادات برطرف
شود ،البته این را هم تاکید کنم این اقدامات به معنای برطرف کردن کسری ۴۰۰هزار میلیاردی تومانی نیست،
اما میشود آن را کاهش داد و کمترش کرد و تدابیر جدیدی اندیشید تا آثار کمتری روی تورم داشته باشد و آنها
را به حداقل برساند.
وی ادامه داد :مشکالت بعدی در اقتصاد ،مشکالتی است که در سالیان طوالنی و متمادی ایجاد شده است
یشود ،این مشکالت راهکارهای خودش را دارد و زحمات
و قطعا با یک تصمیم ،دستور و صورتجلسه حل نم 
زیادی را برای حلشان باید کشید.
وی ادامه داد :دولت سیزدهم باید متوجه شود مرتکب خطای استراتژیک دولت قبلی نشود ،چرا که دولت
قبلیباالترینخطایشاینبودکهبهامیدهمسایهنشست،یعنیفکرمیکردغربیهاوآمریکاییصادقهستند
و به وعدههایشان عمل میکنند ،منتظر نشست با منابع خارجی بعضی از مشکالت را حل کند و لذا دستش را
به زانوهای خودش نگرفت تا بلند شود و اگر میخواهید نمرهای در بحث اقتصاد مقاومتی که از چندین سال
پیش مقام معظم رهبری مطرح کرد به دولت قبلی بدهیم قابل قبول نیست ،نه اینکه دولت تالش نکرد نباید

بیانصافیکرد.
وی در پایان گفت :این دولت باید از مشاورین استفاده کند چرا که وزرا و معاونین آنقدر درگیر کارهای فرعی و
حاشیهای شدند که واقعا وقت فکر کردن ندارند ،حتما باید یک گروه باتجربه ،آرام و بیسر و صدا ورای مسائل
و سیاسی و جناحی و باندی بنشینند و فکر کنند و نهایتا ترواشات فکری صحیحشان با اطالع از واقعیتهای
ملموس جامعه را در اختیار دولت قرار دهند تا با یک کار جهادی مشکالت برطرف شود ،اعتقادم بر این است
اگر این کارها را انجام دهیم اواسط و یا اواخر سال آینده مردم کامال امیدوار خواهد شد که مشکالت اقتصادی
برطرف خواهد شد.
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احتمال وصل شدن پیک کرونای دلتا به المبدا !
استاندارقمتاکیدکرد:

آملی الریجانی از ریاست مجمع استعفا نداده است
مجید انصاری ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ،ارتباط استعفای آملی الریجانی از عضویت
در شورای نگهبان و ریاست او بر مجمع تشخص مصلحت نظام را رد کرد و این  ۲موضوع را بیارتباط
ً
شمرد.او تاکید کرد که «این  ۲جایگاه قطعا ارتباطی به هم ندارند» و گفت :ایشان در هفتههای اخیر
به صورت مستمر در جلسات مجمع تشخیص حضور یافته و ریاستشان بر مجمع تداوم داشته است.
انصاری همچنین افزود :این  ۲جایگاه هیچ ارتباطی با هم ندارند ،ایشان بنا بر هر دلیلی از عضویت در
شورای نگهبان استعفا کرده ،اما خلل یا تعللی در روند حضورشان در مجمع تشخیص رخ نداده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به طرح مباحثی درباره احتمال کنارهگیری آملی الریجانی
از سمت ریاست این مجمع و عزیمت به نجف نیز توضیح داد :بحثی درباره استعفای آملی الریجانی از
ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشده و در میان نیست.

ضرورتتشکیلکمیتهسیاستگذاری
برایصنایعدستی

استاندار قم بر ضرورت تشکیل کمیته سیاستگذاری و تحقق برنامههای
صنایعدستیاستانتاکیدکرد.
بهرامسرمستدرجلسهکارگروهاقتصادی،اشتغالوسرمایهگذاریاستانکه
در سالن جلسات کرامت استانداری قم برگزار شد ،با اشاره به ثبت قم به عنوان
شهر ملی انگشتر ،اظهار کرد :توسعه خوشه انگشتر آثار مهمی را برای توسعه و
صادرات انگشتر قم به دنبال خواهد داشت.
استاندار قم با بیان اینکه اقدامات عملی باید در تبیین و تثبیت شهر ملی
انگشتر انجام شود ،ادامه داد :باید از تمام منابع و ظرفیتهای استانی و ملی
در راستای عملیاتی شدن این جایگاه استفاده شود تا پیامدهای آن در زندگی
روزمره ،کاری و اقتصادی مردم ملموس و روشن باشد.
ویادامهداد:برایثبتجهانیشهرانگشتربایدبرنامهریزیمدونانجامشود
و این باید به گونهای انجام شود ،که مظاهر شهر انگشتر در تمام جل وههای شهر
و در رابطه مردم با هنرمندان هویدا باشد.
سرمست همچنین اهمیت ساماندهی بازار شمسه را مورد توجه قرار داد و
افزود :اقدامات انجام شده باید در مسیری باشد که منجر به پویایی و فعالیت
این بازار شود و فضای مناسبی را برای حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان
صنایعدستیایجادکند.

 معرفی سامانه پیامکی برای ارتباط مردم با وزیر کشور
روابط عمومی وزارت کشور در اطالعیهای شماره سامانه پیامکی برای ارتباط مردم با وزیر کشور را اعالم
کرد.روابط عمومی وزارت کشوردر اطالعیهای با تاکید بر ضرورت زمینهسازی ارتباط مستقیم و بی واسطه
مردم و مسووالن و همچنین آمادگی وزیر کشور برای بهره برداری از نقطه نظرات ،دیدگاهها ،پیشنهادات
و انتقادهای مردمی مرتبط با ماموریتهای وزارت کشور ،سر شماره پیامکی برای دریافت پیامهای مرتبط
مردم اعالم کرد.روابط عمومی وزارت کشور با توضیح این روند که پیامهای واصله پس از دسته بندی و
اولویتگذاری در بخش ذیربط ،به رویت وزیر کشور میرسد ،شماره ۳۰۰۰۷۷۸۸را بدین منظور معرفی کرد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم خبرداد:

راهاندازیباغتحقیقاتگیاهاندارویی
در بوستان علوی
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم از راهاندازی باغ
تحقیقات گیاهان دارویی با  50گونه دارویی در بوستان علوی در آینده نزدیک
خبر داد.
پیام جوادیان با اشاره به راهاندازی باغ تحقیقات گیاهان دارویی در شهر قم
اظهار کرد :تحقیق بر گیاهان دارویی و بررسی سازگاری با فضای سبز شهر قم از
سال ۹۰در این شهر در قالب طرح تحقیقاتی آغاز شد و این طرح تحقیقاتی در
دو دوره سه ساله ادامه پیدا کرد و تعدادی از گیاهان دارویی اقلیم استان و دیگر
استانهای مشابه جمعآوری و مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت که چندگونه
ازجمله گیاه مغربی زرد ،آرتیشو ،پونه وحشی و… وارد فضای سبز شهر قم شد.
وی با تأکید بر اینکه این مرکز تحقیقاتی طی دو دوره سه ساله که ادامه پیدا
کرد بنا دارد حفظشده و با توسعه به عنوان باغ گیاهان دارویی در بوستان علوی
تکمیلشدهوبهصورتدائمیفعالباشدتصریحکرد:باتکمیلمجموعهامکان
بازدید شهروندان نیز فراهمشده و شهروندان میتوانند از این کلکسیون گیاهی
بازدید داشته باشند .مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم ابراز
کرد :در این مجموعه از انواع گیاهان دارویی سازگار استفادهشده تا شهروندان
الگوبرداری کرده و در فضای سبز خانگی خود از آنها استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد :گیاه مغربی زرد ،رزماری ،اسطوخودوس ،پونه ،نعنا،
آویشن دنایی و… در این مجموعه کشت شده است که تالش داریم بیش از ۵۰
گونه را در این مجموعه کشت کرده و در معرض دید عموم قرار دهیم.
مدیرکل حراست شهرداری قم خبرداد:

شناسایی ۱۰۵دالل و کارچاقکن

مدیرکل حراست شهرداری قم گفت :در سالهای گذشته حدود  105نفر
از دالالن و کارچاقکنان که به مناطق نفوذ کرده بودند شناسایی و به دستگاه
ذیربطمعرفیشدند.
داود اسفیجانیان با اشاره به اهمیت برخورد با کارچاقکن در مجموعههای
خدماتیمانندشهرداریهااظهارداشت:یکیازمعضالتتمامشهرداریهاتردد
کارچاقکنها و ایجاد مشکالت فراوان به خاطر حضور آنهاست که شهرداری
قم در سالهای گذشته تالشهای زیادی در مبارزه با فساد بهویژه در این حوزه
داشته است .وی با بیان اینکه برخورد با دالالن ،کارچاقکنها و افراد رابطه
مند در اولویت فعالیتهای اداره کل حراست شهرداری بوده است ،ابراز کرد:
متأسفانه این افراد از نابلدی و عدم شناخت مردم از سیستم سوءاستفاده کرده
و اقدام به دریافت هزینههای مازاد میکردند .مدیرکل حراست شهرداری قم با
تأکید بر اینکه در سالهای گذشته حدود  ۱۰۵نفر از دالالن و کارچاقکنان که
به مناطق نفوذ کرده بودند شناسایی و به دستگاه ذیربط معرفی شدند ،افزود:
در بعضی موارد هم برای تفکیک دالالن از وکالیی که وکالت قانونی دارند ،از
دستگاه قضایی کمک گرفته ایم .وی با اشاره به تالش و همت شهرداری قم در
مبارزه با فساد در بخشهای مختلف تصریح کرد :شهرداری نهادی با خدمات
گسترده است که در برخی موارد افرادی به دنبال سوءاستفاده از مردم بوده که
در این زمینه مجموعه حراست شهرداری با کوچکترین تخلفی بهویژه در حوزه
کارچاقکنیبرخوردخواهدکرد.
سرپرست سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم :

پارکینگهایموقتموتورسیکلت
ایجادمیشوند
سرپرست سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم گفت :پارکینگهای
موقت در هسته مرکزی شهر و مقابل مراکز خدماتی ،درمانی و پرتردد ایجاد
خواهندشد.
قاسم طالبی با اشاره به ایجاد پارکینگ موتورسیکلت در س هراه خورشید
واقع در خیابان امیرکبیر حدفاصل بین خیابان حضرت امام (ره) تا پل بازارچه
و پارکینگ مقابل بیمارستان کامکار ،از برنامهریزی و پیگیری جهت افزایش
پارکینگهای موقت موتورسیکلت خبر داد .وی با بیان اینکه ساماندهی
محلهای توقف موتورسیکلت ،سهولت و افزایش ایمنی تردد عابرین پیاده و
کاهش سرقت ،از مهمترین عوامل ایجاد پارکینگهای موقت هستند تصریح
کرد :تجربه این کار نشان از موفقیت این طرح دارد .سرپرست سازمان
حملونقل و ترافیک شهرداری قم افزود :در این خصوص مشکالتی نظیر نبود
فضای مناسب بهویژه در معابر اطراف حرم مطهر ،مدارس علمیه ،بازار و مراکز
درمانی وجود دارد که کارشناسان این سازمان با شناسایی محلهای مناسب،
سعی در ایجاد بستر جدید جهت تغییر کاربری و پیگیری مراحل اخذ مجوزات
الزم را دارند .وی خاطرنشان کرد :تمامی تالش مجموعه شهرداری و سازمان
حملونقل و ترافیک ایجاد شرایطی جهت تردد ایمن و راحت برای شهروندان،
موتورسیکلتسواران و همچنین خودروها بوده و در این راه همچون گذشته
نیازمندهمکاریوپشتیبانیشهروندانهستیم.
ازسوی سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهرداری قم صورت گرفت:

پوششبیمه تکمیلیبرایبیشاز
 ۲هزار راننده حملونقل عمومی

بیش از دو هزار راننده حملونقل عمومی درون شهری از ابتدای سال 1400
تاکنونتحتپوششبیمهتکمیلیدرمانیقرارگرفتند.
به گزارش شهرنیوز ،سازمان اتوبوسرانی و مدیریت تاکسیرانی شهرداری قم از
ابتدای سال ۱۴۰۰طرح ارائه خدمات تکمیلی درمانی را برای ناوگان حمل نقل
عمومی در دستور کار قرار داده است.
نخستین اقدام سازمانهای تخصصی حملونقل عمومی شهرداری قم در
این طرح ،ارائه بیمه تکمیلی به ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی و خانواده آنها
است .در این طرح رانندگان اتوبوس و تاکسی درونشهری با حداقل پرداختها
به مبلغ ماهیانه  ۴۰هزار تومان میتوانند از خدمات بیمه تکمیلی برای خود و
خانوادههایشانبهرهمندشوند.

طرح:محمدعلیرجبی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم خبرداد:

توزیع  ۴هزار بسته معیشتی و تحصیلی درطرح شمیم حسینی

مدیرکل اوقاف استان قم گفت :در چهاردهمین مرحله طرح شمیم حسینی و مهر
تحصیلی ۴،هزار بسته معیشتی و تحصلی تهیه و در بین نیازمندان توزیع میشود.
حجتاالسالم والمسلمین عباس اسکندری پیش از ظهر روزیکشنبه در آیین
آغاز چهاردهمین مرحله طرح شمیم حسینی که در آستان مقدس امامزاده موسی
مبرقع(ع) برگزار شد اظهار کرد :از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۱۳ ،دوره طرح تهیه و
توزیع بستههای معیشتیوبهداشتیازمحلعوایدموقوفاتدرسطح کشوروبهتبع
آن در استان قم به مرحله اجرا درآمده است و امروز چهاردهمین مرحله آن اجرایی
میشود.
وی افزود :بر این اساس دو هزار بسته معیشتی و دو هزار بسته لوازم التحریر در قالب
طرح «شمیم حسینی و مهر تحصیلی» توسط اوقاف قم تهیه شده است.
مدیرکلاوقافوامورخیریهاستانقمبابیاناینکهبستههایمعیشتیشاملبرنج،
حبوبات و برخی دیگر از اقالم ضروری است گفت :در مجموع یک میلیارد و یکصد
میلیون تومان برای تهیه این بستهها هزینه شده و همین مقدار هم برای تهیه و توزیع
بستههای مربوط به مهر تحصیلی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد :منابع اصلی این طرح از عواید موقوفات مرتبط ،بقاع متبرکه و مراکز
افق و کمکهای خیرین تامین میشود.
اسکندری تصریح کرد :در سال گذشته و در سطح استان قم ،طرحهای مختلفی
در حوزه اجتماعی اجرایی شده که شامل تهیه و توزیع بستههای معیشتی ،ارائه

موافقت عراق با مشارکت  ۳۰هزار زائر ایرانی در مراسم اربعین
عراق اعالم کرد که  ۳۰هزار زائر ایرانی می توانند در مراسم اربعین امسال مشارکت داشته باشند .به
گزارش ایسنا ،به نقل از عین العراق ،کمیته عالی بهداشت و سالمت ملی عراق در جلسه خود که به
ریاست مصطفی الکاظمی ،نخست وزیر این کشور برگزار شد با ورود ۳۰هزار زائر ایرانی و ۱۰هزار زائر
از کشورهای عربی و دیگر کشورها به منظور مشارکت در مراسم اربعین حسینی امسال موافقت کرد.بر
اساس این گزارش ،ورود این زائران تنها از طریق مرز هوایی و داشتن تست منفی پی سی آر که حداکثر
۷۲ساعت از تاریخ آن گذشته باشد ،امکان پذیر است.
 استعفای قاضیزاده هاشمی اعالم وصول شد
رییس مجلس شورای اسالمی از اعالم وصول استعفای امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مردم
مشهد در مجلس شورای اسالمی خبر داد« .محمدباقرقالیباف» در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس
شورای اسالمی گفت :امروز استعفای «سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی» تقدیم هیات رییسه و
اعالم وصول شد که به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.قاضی زاده هاشمی نماینده مردم
مشهد در مجلس شورای اسالمی است که در دوره اخیر نایب رییس مجلس بود .وی نامزد سیزدهمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری شد.برخی شنیدهها حاکی از انتصاب وی به ریاست بنیاد شهید و امور
ایثارگراناست.

کمکهای نقدی به نیازمندان و تهیه دستگاههای کمک پزشکی برای مراکز درمانی
بوده و در مجموع ۱۹میلیارد تومان برای این کارها هزینه شده است ضمن اینکه این
روند در سال جاری هم تداوم خواهد داشت.

صادقخلیلیان،استاندارجدیدخوزستان
جلسه هیات وزیران بعداز ظهر یکشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد و در
این جلسه اعضای دولت به صادق خلیلیان به سمت استاندار منتخب خوزستان رأی اعتماد دادند.به
گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت؛ وی دارای مدرک کارشناسی خاکشناسی از دانشگاه شهید چمران
اهواز و همچنین کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی و دکترای اقتصاد منابع طبیعی از دانشگاه تربیت
مدرس است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان قم خبرداد:

احداث 130مدرسه توسط خیران مدرسه ساز قم

مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان قم
گفت :در طول  ۲۰سال گذشته ،بیش از  ۱۳۰مدرسه
توسط خیران مدرسهساز قم به فضای آموزشی این
استان اضافه شده است.
محسن پورگلیان افزود :خیران مدرسهساز قم حضور
پررنگی در احداث فضاهای آموزشی استان دارند و در
طول این سالها  ۳۰۰هزار مترمربع زمین آموزشی
توسط خیران اهدا شده است.
وی اضافه کرد :در سالهای اخیر بیش از  ۴۰درصد
آورده برای هزینه کرد مدارس از سوی خیران صورت

گرفته است .وی با بیان اینکه بیش از  ۲۰سال از
شکلگیری تشکل خیران مدرسهساز قم میگذرد،
بیانکرد:یکیازافتخاراتماایناستکهقدیمیترین
تشکل خیرین را در حوزه ساختوساز داریم و خیرین
مدرسهسازبازویتوانمندآموزشوپرورشبودهاند.
پورگلیان با اشاره به کمبود شدید زمین آموزشی
در قم ،افزود :زمینهای فراهم شده است که خیران
میتوانند با  ۵۰درصد مشارکت در ساختمان ،مدرسه
را به نام خود ثبت کنند و  ۵۰درصد مابقی آورده دولت
میباشد .وی با اشاره به هزینههای باالی ساختوساز

بهویژه در سالهای گذشته ،گفت :مردم میتوانند با
مبالغ پایین در قالب طرح آجر به آجر در ساخت مدرسه
مشارکت داشته باشند .به گفته وی ،سال گذشته طرح
آجر به آجر اجرایی شد تا کمکهای خرد در راستای
مدرسهسازی جذب شود و حاصل این طرح در استان
قم تاکنون مدرسه یک کالسه علیآبادکورگل احداث
و تقدیم دانشآموزان شد ۶۷۰ .فضای فیزیکی و پنج
هزار و  ۸۰۰کالس درس در قم وجود دارد و تعداد کد
فضاهای آموزشوپرورش قم حدود یکهزار و ۳۰۰
واحد است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر قم خبرداد:

پیشرفت ۸۵درصدیتکمیلایستگاهمترومیدانمطهری

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر قم با اشاره به
پیشرفت 85درصدیتکمیلایستگاهمترومیدانمطهری،ابرازامیدواریکردکهبا
آماده شدن خط راه آهن هرچه سریعتر تست گرم پروژه انجام شده و با تامین ناوگان
بهرهبرداری اولیه از آن صورت گیرد.
سیدمحمد حسین دهناد با اشاره به بازدید اعضای شورای شهر از پروژه مترو قم
اظهار کرد :از ایستگاه شهید مطهری و سکوها و روسازی این پروژه بازدید کرد؛
طبق برنامه ریزی انجام شده یک بخش خط اول قطار شهری قم تقریبا به طول
 ۶کیلومتر از قلعهکامکار تا میدان مطهری و بخش دوم از میدان مطهری به سمت
مسجد مقدس جمکران در حال اجرا بوده که تمرکز بر تکمیل بخش اول است.
وی با بیان اینکه دو ایستگاه میدان کشاورز و میدان مطهری در حال تکمیل است
گفت :پیمانکار با جدیت در حال پیگیری آماده سازی این ایستگاهها هستند و
حدود ۸۵درصد پیشرفت فیزیکی احداث ایستگاهها است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر قم با تاکید بر اینکه بیش از

 ۱۲۰نفر تنها در بخش روسازی ریل در حال فعالیت برای تکمیل پروژه هستند
افزود :یک بخش از روسازی به طور کامل ریلگذاری شده و تنها تقاطعها باقی
مانده و خط دوم نیز در حال تکمیل بوده و به زودی آماده بهرهبرداری خواهد شد.
وی گفت :بالشتکهای ارتجاعی استفاده شده بین ریلها نیز از محصوالت
تولید داخل نصب شده که برای نخستین بار در کشور این اتفاق افتاده و وظیفه این
متریال کاهش صدای خطوط است.
دهناد بیان کرد :ایستگاه میدان مطهری سه ورودی در سه بخش میدان دارد که
بخش زیادی از آن آماده و اجرایی شده و در سه طبقه شامل بلیطفروشی ،سکو و
تاسیسات آماده خدمترسانی به مردم خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد که با آماده شدن خط راه آهن هرچه سریعتر تست گرم
پروژه انجام شده و با تامین ناوگان بهرهبرداری اولیه از آن صورت گیرد.
دهناد تصریح کرد :برای فاز اول دو ایستگاه بازگشایی شده و چهار ایستگاه به
صورت عبوری بوده و به مرور تکمیل و در اختیار مردم قرار میگیرد.

مشاور شهردار قم :

بایدپژوهشگاهمدیریتشهریتوسعهیابد
مشاور شهردار قم با بیان اینکه در سالهای
گذشته در حوزه پژوهش اقدامات مهمی در
شهرداری صورت گرفته است گفت :باید پژوهشگاه
مدیریتشهریتوسعهیابد.
سید ابوالفضل اسماعیلی با اشاره به وظایف
گسترده شهرداری در خدمترسانی به مردم اظهار
داشت :در شهرداری طیف گسترده ای از وظایف
وجود داشته و به همین دلیل توقع مردم از این
نهاد بیشتر است و هر دستگاهی که بیشتر به مردم
خدمت کند ،ناخودآگاه بیشتر به آن توجه و بیشتر
هم از آن انتقاد می شود.
وی با بیان اینکه شهرداری به علت تنوع گسترده
خدمات،سازمانیاستکهبیشترینتعاملرابامردم
دارد ابراز کرد :در بسیاری از موارد ،مردم فرآیندهای

تغییرات در شهر مانند پروژهها عمرانی را نمیدانند
و در نهایت زمانی که طرحها به بهرهبرداری برسد
متوجه خدمات در شهر میشوند.
مشاور شهردار قم با تأکید بر اینکه تنها در حوزه
خدمات شهری هفت سازمان با وظایف مختلف در
حال فعالیت هستند ،تصریح کرد ۸:منطقه شهری
و  ۱۵سازمان تخصصی در کنار دیگر بخشها و
مرکز در سطح شهر در حال خدمترسانی به مردم
هستند که بسیاری از شهروندان حتی نام از این
سازمانها و خدمات آنان را هم نمیدانند.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون ،منابع تمام
خدمات و پروژه های شهرداری را مردم تأمین می
کنند عنوان کرد :به همین دلیل ،طبیعی است که
سطح توقع مردم از شهرداری باال باشد و امکانات و

خدمات را با شهرهای دیگر مقایسه کنند؛ هرچند
جمعیت شهری مانند تهران چند برابر شهر قم و
درآمد شهرداری تهران نیز به نسبت جمعیت خود
بسیار باالتر است .اسماعیلی اهمیت افزایش
پژوهش را برای نهادها مهم ارزیابی کرد و گفت :در
سالهای گذشته در حوزه پژوهش اقدامات مهمی
در شهرداری صورت گرفته است ولی بازهم نیاز بوده
کهپژوهشگاهمدیریتشهریتوسعهیابد.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهشهای شهرداری
زیرمجموعه معاونت برنامهریزی بوده و در سالهای
گذشته پویایی خوبی داشته است ،یادآور شد:
علیرغم تالش و خدمات انجامشده ،با توجه به
وجودپتانسیلهایمختلفدرمجموعهشهرداری،
باید افراد متخصص شناسایی و به کار گرفته شوند.

رئیس سازمان فناوری و ارتباطات شهرداری قم خبرداد:

ارائه 32خدمت در سامانه قمیار به صورت الکترونیکی

رئیس سازمان فناوری و ارتباطات شهرداری قم از ارائه  32خدمت در سامانه قمیار
به صورت الکترونیکی خبر داد.
کورش محمدحسینی با اشاره به برنامه و اولویتهای شهرداری قم در حرکت به
سمت شهر هوشمند اظهار داشت :در حال حاضر بیش از  ۳۲خدمت در سامانه
قمیار به صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه میشود که باید به عنوان گام نخست
حرکت به سمت شهر هوشمند از آن یاد کرد .وی ایجاد زیرساختهای سختافزاری
را یکی از الزامات حوزه هوشمند سازی دانست و گفت :شهرداری قم باهدف ارائه
خدماتالکترونیکیوکاهشترددشهرونداندرسطحشهروحرکتبهسمتشهری

هوشمندبرنامهجامعیرادرایجادزیرساختهایسختافزاریدنبالمیکند.
رئیس سازمان فناوری و ارتباطات شهرداری قم ورود به حوزه زیرساختهای
سختافزاری را خارج از محدوده وظایف شهرداری خواند و تأکید کرد :در واقع ایجاد
چنین زیرساختهایی در محدوده وظایف شهرداریها نیست ،اما در بعضی از موارد
به ناچار مجبور به ورود در این حوزه شدهایم .وی سپس به شیوع ویروس کرونا و نیاز
شهروندان به استفاده از خدمات الکترونیکی اشاره کرد و گفت :با شیوع ویروس کرونا
اهمیت حرکت به سمت هوشمند سازی خدمات برای همه آشکار شد و امیدواریم با
همکاریهمهدستگاههاارائهخدماتجامعالکترونیکیسرعتبیشتریپیداکند.

جانشینفرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

دستگیری یک کالهبردار حرفه ای

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به دستگیری یک کالهبردار حرفه ای در قم ،از دستور مقام
قضائیجهتانتشارتصویربدونپوششمتهمبرایشناساییمالباختگانخبرداد
سردار بهادر اسماعیلی با اشاره به خبر فوق ،اظهارداشت :متهم خود را کارمند یکی از دستگاه های
امنیتی معرفی و با انجام مانور متقلبانه و ادعای گرفتن وام کم بهره از برخی افراد مبالغی دریافت کرده
و متواری شده بود که با طرح شکایت مالباختگان ،بالفاصله موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس
آگاهی استان قم قرار گرفت .وی افزود :در ادامه با هماهنگی مقام قضائی استان اقدامات گسترده
پلیسی انجام و مشخص شد متهم در شهرهای مختلف کشور از جمله محمودآباد مازندران ،زنجان،
کرج ،تهران ،اصفهان و مرکزی تردد داشته و در حال کالهبرداری به روش های مختلف بوده و در مکان
ثابتی اقامت ندارد .جانشین فرمانده انتظامی استان قم ،تصریح کرد :سرانجام با تالش شبانه روزی،
متهم در یکی از محورهای مواصالتی و قبل از ورود به استان دستگیر شد .وی با بیان اینکه تاکنون 7
نفر شاکی در این رابطه شناسایی شده اند ،رقم کالهبرداری از افراد مذکور را  4میلیارد ریال عنوان
کرد .سردار اسماعیلی با اشاره به دستور مقام قضائی مبنی بر انتشار تصویر بدون پوشش متهم ،گفت:
مالباختگان می توانند برای طرح شکایت با شماره  02522821تماس حاصل کرده و یا به صورت
حضوریبهپلیسآگاهیاستانمراجعهکنند.
کشف 28دستگاه انواع خودرو و موتورسیکلت
جانشین فرمانده انتظامی استان قم دربخش دیگری از سخنان خود از کشف 10دستگاه خودرو و
18دستگاهموتورسیکلتمسروقهدرایناستانخبرداد سرداراسماعیلیافزود:طی 48ساعتگذشته
با تالش بی وقفه مأموران انتظامی استان قم 18 ،دستگاه انواع موتورسیکلت و  10دستگاه خودرو
مسروقه کشف شد .وی افزود :با پی گیری های مستمر و انجام اقدامات اطالعاتی و نیز اخذ استعالمات
از سامانه های پلیس 7،دستگاه خودرو پراید ،یک دستگاه زانتیا  ،یک دستگاه ام وی ام  ،یک دستگاه بنز
تک 10تنیو 18دستگاهموتورسیکلتشناسایی،کشفوبهمالباختگانتحویلشد.جانشینفرمانده
انتظامی استان قم بر اهتمام پلیس در کشف وسایل مسروقه و دستگیری سارقان و همچنین استمرار
طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی در راستای جلب رضایت مردم و تحقق امنیت پایدار تاکید کرد .سردار
اسماعیلی اضافه کرد :تیم های تخصصی پلیس آگاهی استان و فرمانده انتظامی شهرستان قم به
صورت شبانه روزی در خدمت شهروندان بوده و مردم می توانند با شماره تلفن  110هرگونه اطالعات و
اخبار خود را در راستای برخورد با مجرمان و ارتقاء امنیت اعالم تا اقدامات الزم صورت گیرد.
رییسمرکزبهداشتشهرستانقمخبرداد:

کشفوضبط 5تنمحصوالتغذاییغیربهداشتی

رییس مرکز بهداشت شهرستان گفت :با تالش بازرسین مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم
بیش از ۵تن محصوالت غذایی غیر بهداشتی کشف و ضبط شد.
باقر محمودی در گفت گویی اظهار کرد :با توجه به گزارشهای دریافتی ،گشت مشترکی از بازرسین
مرکز بهداشت ،تعزیرات حکومتی ،معاونت غذا و دارو و همچنین سازمان صمت ،تشکیل و پس از اخذ
دستور مقام قضایی به یک واحد تولید و بسته بندی محصوالت غذایی و داروهای گیاهی غیر مجاز و
بدون پروانه بهداشتی در محدوده بلوار خداکرم استان قم مراجعه و بیش از  ۵تن محصوالت غذایی غیر
بهداشتی از این واحد کشف و توقیف شد .وی افزود :در این واحد متخلف محصوالتی نظیر انواع عرقیات
گیاهی ،گیاهان داروی و محصوالت غذایی ،بسته بندی و در سطح شهر توزیع می شد .رییس مرکز
شهرستان بهداشت قم با بیان اینکه گاهی افرادی سودجو اقدام به راه اندازی واحدهای بسته بندی
محصوالتغذاییبدونمجوزمیکنند،گفت:ازهمشهریاندرخواستداریمدرصورتمشاهدههرگونه
محصوالت بسته بندی شده بدون پروانه و مجوز بهداشتی از سازمان غذا و دارو نسبت به گزارش و پیگیری
آن از طریق تماس با شماره تلفن ۱۹۰سامانه شکایات مردمی وزارت بهداشت و درمان اقدام کنند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی قم:

 ۳۱۴بیماربدحالکروناییبستریهستند
رییس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به بستری بودن  ۳۱۴بیمار بدحال در مراکز درمانی این
استان ،گفت :در ۲۴ساعت منتهی به چهاردهم شهریورماه جاری ۱۷بیمار دیگر جان خود را از دست
دادند.
به گزارش روز یکشنبه دانشگاه علوم پزشکی قم ،محمدرضا قدیر آخرین وضعیت کووید ۱۹در قم را
مورد توجه قرار داد و افزود :در این مدت ۱۸۹بیمار با عالئم مشکوک به کرونا در مراکز درمانی پذیرش و
 ۱۳۶نفر بستری شدند .وی با اشاره به ترخیص ۱۳۲بیمار کرونایی طی شبانه روز گذشته ،اضافه کرد:
هم اکنون ۹۲۳بیمار مبتال به کرونا در مراکز درمانی این استان بستری هستند .قدیر ادامه داد :در۲۴
ساعت گذشته هزار و  ۴۶۸تست کرونا در قم انجام شده که  ۵۱۶مورد از این بین مثبت بوده است،
همچنین تاکنون  ۴۵۵هزار و  ۸۸۱دوز واکسن به گروه های هدف در این استان تزریق شده است.

