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به مرزهاخودداری کنند

روزنامه

سهشنبه  16شهریور29 1400محرم7 1443سپتامپر 2021شماره 5345سالبیستوچهارم  2000تومان

معاونسیاسیامنیتیواجتماعیاستانداریقمخواستارشد:
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برخوردباواکسنهراسی
اولویت اول و آخر برای حفظ سالمت مردم ،واکسیناسیون علیه کروناست
وزارت بهداشت کمیتهای برای پاسخگویی به شبهات واکسیناسیون ایجاد کند
افزود:فعالیتهاییدرراستایواکسنهراسیوترویجشبهات
در شبکههای اجتماعی قم در حال انجام است که باید توسط
دستگاههای ذیربط رصد و پیگیری شود .وی اضافه کرد :قدرت
اقناعسازی وزارت بهداشت در زمینه لزوم واکسیناسیون

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری قم خواستار
برخورد با فعالیتهای مربوطه به واکسن هراسی و اخالل در
مقابله با شیوع کرونا در شبکه های مجازی شد بیژن سلیمان
پور روز دوشنبه در جلسه شورای اطالعرسانی استان قم،

سخنگوی نیروی انتظامی با بیان
اینکه مرزهای زمینی چهارگانه با
عراق مسدود است ،گفت :زائران
از مراجعــه به مرزها خــودداری و
اخبار موثق را از رسانههای رسمی
دنبالکنند.سردارمهدیحاجیان
افزود :با توجــه به محدودیتهای
کرونایی و حفظ سالمت هموطنان
عزیز مرزهــای چهارگانه زمینی با

جوادامام:

امیرعبداللهیان:

آمریکاییهادرنقضبرجامنهمتهم
بلکهمجرمهستند

حسینامیرعبداللهیانوزیرامور
خارجه ایران با بیــان اینکه دولت
ســیزدهم مذاکره را یک ابزار موثر
دیپلماســی می دانــد و ما به هیچ
وجــه از مذاکره فاصلــه نخواهیم
گرفت ،تاکیــد کــرد :آمریکایی ها
صدمــه اصلــی را بــه برجــام وارد
کردند و نه تنها متهم ،بلکه مجرم
اصلی در نقض برجام هستند.

آملیالریجانیدالیلاستعفایش
را شفاف بیان کند

2

یک فعال سیاســی اصالحطلب
گفت :آقای آملــی الریجانی اگر به
تکلیف خودش عمل کرده اســت
باید بــه طور شــفاف بگوید دالیل
اســتعفایش چیســت تا متهم به
جانبداری از حقوق خانواده نشود.
جواد امام درباره استعفاء آیتالله
صادق آملــی الریجانی از عضویت
در شــورای نگهبان و اینکه تصور
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فرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

کشف  ۵۸میلیارد تومان
انواع کاالی قاچاق
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مدیر روابط عمومی آبفای استان قم اعالم کرد:

سالمت کامل آب قم در دو روز آینده
1

شهردار قم خواستارشد:

بازنگریدرارائهتسهیالتدرمانی
به رانندگان حمل و نقل عمومی
شهردار قم از بودجه حدود دو میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومانی
درمانگاه سیدالشهداء (ع) شهرداری قم در سال جاری خبر
داد و خواستار بازنگری در ارائه تسهیالت درمانی به رانندگان
حمل و نقل عمومی بر اساس این بودجه شد .سید مرتضی

سقائیان نژاد که روز دوشنبه در نشست رسمی و علنی شورای
اسالمی شهر سخن می گفت با اشاره به مصوبه هفته قبل این
شورا درباره ارائه تسهیالت درمانی به رانندگان حمل و نقل
عمومی اذعان کرد :این طرح قطعا دارای بار مالی است و باید
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رئیسدانشگاهعلومپزشکیقمخبرداد:

فوت  ۶۱۱کرونایی درقم در یک ماه گذشته
8

8

جنابآقایسیدعلیبابامیری

رئیس شورای اسالمی شهر مقدس قم خواستارشد:

توزیع عادالنه خدمات شهری با رویکرد محله محوری
رئیس شورای اسالمی شهر مقدس قم اهمیت توزیع عادالنه خدمات و
امکانات را با رویکرد محله محوری مورد توجه قرار داد .حسین اسالمی
روز دوشنبه در نشست رسمی علنی شورای اسالمی شهر با گرامیداشت
یاد شهدای قیام  ۱۷شهریور ماه بیان کرد :خوشبختانه خبرهای خوبی از
افزایش واردات واکسن به گوش می رسد که امیدواریم این واکسن ها در
کنار واکسن های ایرانی ،روند بهتری از واکسیناسیون را در سراسر کشور
ایجاد کند .وی همچنین درباره ایراد کمیته انطباق به مصوبه هفته قبل 4

مدیرمسئول محترم روزنامه شاخه سبز

با نهایت تاسف وتاثر درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض
نموده واز خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت وغفران وبرای
شما و دیگر بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

معاون آموزش حوزه های علمیه تشریح کرد؛

جزییات چگونگی برگزاری دروس حوزه های علمیه سراسر کشور

اهدافمشترک
را جدی بگیرید

در سریال زخم کاری که این روزها حسابی هم
سروصدا کرده« ،سمیرا» با بازی رعنا آزادیور خطاب به
«کیمیا» با بازی الهه حصاری میگوید«:اهداف مشترک بیشتر از عشق میتونه آدما رو بهم
نزدیککنه».
شاید این جمله یک دیالوگ ساده به نظر برسد اما وقتی عمیق به آن نگاه میکنید،
متوجه درستی آن میشوید .فضای سیاسی کشور را ببیند؛ خیلی از کسانی که سالها در
دو جریان مختلف حضور داشتند و به اصطالح سایه یکدیگر را با تیر میزدند ،امروز کنار
هم نشستهاند و به یکدیگر لبخند تحویل میدهند .این لبخند؛ حاصل اهداف مشترک
است.
بگذارید با مثال این معنا را با هم بررسی کنیم .در انتخابات مجلس ششم ،هاشمی
رفسنجانی و محمود احمدی نژاد در یک لیست انتخاباتی حضور داشتند .این دو در آن
زمان یک هدف مشترک داشتند و آنهم تالش برای کسب کرسیهای آن زمان سرخ مجلس
درمقابلاصالحطلبانبود.
شاید آنهایی که رابطه مرحوم هاشمی و احمدی نژاد را بعد از سال  84دیدهاند ،هیچگاه
باور نکنند که این دو زمانی سوار یک کشتی بودند ،حتی احمدینژاد استاندار دولت
هاشمی بوده است.
سید محمد خاتمی و ناطقنوری را ببیند .این دو زمانی رقیب یکدیگر بودند .در
سال  76در انتخاباتی عجیب هر دو تالش میکردند تا رئیس جمهور ایران شوند که
در نهایت خاتمی با  20میلیون رای ریاست قوه مجریه را به عهده گرفت .حاال اما هرجا
نام خاتمی به میان میآید ،ناطق نوری هم آنجا هست و تقریبا هر دو یک حرف و یک
اندیشه دارند.
محمود احمدی نژاد کاری کرد که ناطق از منتهیالیه راست و خاتمی از منتهیالیه چپ،
در کنار یکدیگر بنشینند و مثل دو دوست قدیمی اهداف خود را پیگیری کنند.
روحانیوعلیالریجانیهمهمینگونهبودند.آنهادردستهاصولگرایانتعریفمیشدند
اما حاال در میان اصالحطلبان طرفداران بیشتری دارند تا در جمع دوستان سابق خود.
همین االن هم محسن رضایی که رقیب سید ابراهیم رئیسی در انتخابات بود به عنوان
معاوناقتصادیبادولتسیزدهمهمکاریمیکند.
هدف مشترک میتواند دورترین آدمها از یکدیگر را به هم نزدیک کند .به خاطر همین
است که میگویند در سیاست هیچوقت دوست و دشمن همیشگی نداریم .ممکن است
اهداف مشترک ،کاری کند که روز دشمنان درجه یک هم درکنار هم بنشینند و برای آینده
برنامه بریزند .در صحنه بینالملل هم میتوان به هم نشینی تاریخی استالین ،چرچیل و
روزولت اشاره کرد .چرچیل و روزولت ،حاضر نبودند سر یک میز کنار استالین بنشینند
اما هدف مشترکی به نام هیتلر باعث شد تا آنها متحد یکدیگر شوند .حاکمیت طالبان در
افغانستان هم نمونهای از این هدف مشترک است.
اهداف مشترک را باید جدی گرفت ،حتی بیشتر از ایدئولوژی ،عشق و رفاقت!
مصطفیداننده*

عضوهیاتعلمیپژوهشگاهفرهنگواندیشهاسالمی:

دولت به یک نسخه تحول آفرین نیاز دارد
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با اشاره به مشکالت اقتصادی
کشور ،گفت :تا زمانی که ساخت اقتصادی متحول نشود ،عدالت و کارآمدی بدست نمی
آید .دولت به یک نسخه تحول آفرین نیاز دارد.
شهریار زرشناس در نشست امروز گفتمان دولت سیزدهم ،عدالت و عقالنیت در دانشگاه
عالمه طباطبایی با اشاره به تحول خواهی دولت سیزدهم اظهار کرد :در حوزه فرهنگ
و اقتصاد این تحول باید انجام شود .در حوزه فرهنگ باید سبک زندگی ما به یک سبک
زندگی معناگرایانه تبدیل شود ،اما در حوزه اقتصادی باید توانمندسازی و عدالت اقتصادی
و اجتماعی برقرار شود.
وی تاکید کرد :توانمندسازی یک ضرورت است و ما چاره ای جز توانمندسازی اقتصادی
نداریم .باز توزیع عادالنه ثروت پیش نیاز توانمندسازی اقتصادی است .ما نیازمندیم که
نسخه کالن اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی خود را دگرگون کنیم و نسخه جدید را طراحی
کنیم .ریل گذاری نئولیبرالیستی هم باید دگرگون شود و تا زمانی که ساخت اقتصادی ما
متحول نشود ،عدالت و کارآمدی هم بدست نمی آید .زرشناس خاطرنشان کرد :دولت
رئیسی نیروهای انسانی سر کار آورده که تحول خواه ،آماده و با انگیزه هستند .ولی در کنار
اینهمباید یکنسخه تحول آفرینوجود داشتهباشد .مردم از مجموعه مشکالت اقتصادی
رنج می برند و سفره آنها کوچک شده است .ریشه اصلی مشکالت هم ساخت اقتصادی
است .این ساخت نامتوازن بوده و باید دچار تحول انقالبی شود.

معاون آموزش حوزه های علمیه با تشریح جزییات چگونگی برگزاری دروس طالب
و روحانیون اعالم کرد در حال حاضر دروس در قم به دلیل شرایط کرونایی به صورت
مجازی برگزار می شود.
حجت االسالم والمسلمین رستم نژاد ، ،گفت :به علت رحلت آیت الله حکیم مراسم
افتتاحیه حوزه های علمیه که قرار بود شنبه برگزار شود به روز سه شنبه منتقل شده
است ،اما دروس از یکشنبه دایر هستند.

وی تأکید کرد :دروس حوزه در قم به صورت مجازی برگزار می شود اما در شهرستان
هایی که شرایط کرونایی کمی عادی تر شده با هماهنگی ستاد استانی کرونا همراه با
رعایت ها به صورت حضوری برقرار خواهند بود.
معاون آموزش حوزه های علمیه گفت :سامانه نجاح قابلیت برگزاری کالس ها را به
طور مجازی فراهم کرده و هم به صورت آفالین و آنالین در دسترس خواهد بود؛ سعی
کردیم اشکاالتی که سال پیش ،پیش روی سامانه قرار گرفته بود برطرف شود از همین
رو سامانه ارتقا داده شده است و در برگزاری آفالین کالس ها هیچ مشکلی نیست.
وی در پاسخ به اینکه «آیا درگاهی برای دریافت شکایات لحظه ای طالب از سامانه و
دروس آنالین در نظر گرفته شده است؟» گفت :مهندسانی در دارالشفا حضور دارند
که طریقه استفاده از سیستم را به کسانی که یاد ندارند با سیستم کار کنند ،آموزش
می دهند؛ چون بیشتر استفاده سیستم آفالین بوده مشکلی پیش نمی آید و با توجه
به حجم دروس در کشور امکان برگزاری همه آن ها به صورت آنالین نیست.
حجت االسالم والمسلمین رستم نژاد عنوان کرد :سامانه تقریر هم برقرار است و
طالب هم از آن استقبال خوبی کرده اند ،چرا که در سال گذشته همراه با مشکالت
سیستم هزاران تقریر ثبت شد .وی خاطرنشان کرد :برای کسانی که می خواهند
خارج از سامانه نجاح دروس خود را آنالین و آفالین برگزار کنند ،مانعی وجود ندارد،
اما اساتید الزم است دروس خود را در سامانه بارگزاری کنند؛ ذخیره صوت دروس در
سامانه نجاح گنجینه ای از دروس حوزوی را ماندگار می کند؛ درخواست برگزاری
کالس آنالین کم بوده و اکثریت از برگزاری آفالین استقبال می کنند.

مرکزمدیریتحوزههایعلمیه:

تنها راه غلبه بر استکبار جهانی ،پایداری و پیروی از رهبری است
مرکز مدیریت حوزههای علمیه با صدور بیانیهای به
مناسبت فاجعه خونین  ۱۷شهریور  ،۱۳۵۷اعالم
کرد :تنها راه غلبه بر استکبار جهانی و به زانو درآوردن
بدخواهان نظام در هر عصری ،استقامت و پایداری و
پیروی از رهبری است.
به گزارش عصر دوشنبه مرکز خبر حوزه ،در این
بیانیه آمده است :دوران حکومت رژیم سفاک پهلوی
در ایران سرشار از جنایاتی است که دل هر انسان
آزادهای را به درد میآورد و اوج آن در روز  ۱۷شهریور
 ۱۳۵۷بود؛ در این روز همه فریادهای یک ملت
بپاخاسته ،یکی شد و دریایی از انسانها به حرکت
درآمد و بهصورت موجی یکپارچه بهسوی مقصدی
الهی روان شد.
در این بیانیه افزوده شده است :رژیم طاغوت با

کشتار بیرحمانه مردم مظلوم و خداجوی تهران که
جز استقالل کشورشان از بیگانگان ،آزادی و برپایی
حکومت دینی خواستهای نداشتند ،اوج خباثت و
درندهخویی خود را نشان داد .این بیانیه ادامه یافته
است :اما این کار جز رسوایی و شکست آوردهای
برای آنها نداشت و خون پاک این شهیدان که به
سرور و ساالر شهیدان حضرت سیدالشهدا(ع) تاسی
کرده بودند،کمر طاغوت را شکست و راه مبارزه با
خودکامگان و مستکبرین عالم را برای همیشه روشن
نگاه داشت .در این بیانیه آمده است :این حادثه مهم
تاریخی نشان داد که حضور هوشمندانه مردم در
میادین عدالتخواهی ،مبارزه با استکبار و اطاعت از
امام و رهبر خویش تا چه اندازه میتواند در پیروزی
ملت نقش داشته باشد و تنها راه غلبه بر استکبار

جهانی و به زانو درآوردن بدخواهان نظام در هر عصری
استقامت و پایداری و پیروی از رهبری است.
در پایان این بیانیه تاکید شده است :مرکز مدیریت
حوزههای علمیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
شهدای خونین این حادثه تلخ از خداوند متعال و
زنده نگه داشتن راه پرافتخار مبارزه با مستکبرین و
خودکامگان بهویژه آمریکا و اسراییل غاصب ،اعتالی
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را از پیشگاه
حضرت حق خواستار بوده و برای ملت و دولت عزیز
ایران اسالمی موفقیت روزافزون را آرزومند است.
رویداد  ۱۷شهریور  ۱۳۵۷با نام «جمعه سیاه»،
واقعه ای خونین در جریان سرکوب قیام ملت ایران از
سوی نظام پهلوی بود که در نهایت به وقوع انقالب
 ۱۳۵۷ایران انجامید.

با حضور در هالل احمر قم صورت گرفت؛

اهدا ماهانه  20هزار ماسک به هالل احمر قم توسط خیر جوان
یک خیر جوان متعهد شد ماهانه  20هزار ماسک و تعدادی لباس مخصوص کادر
درمان را در اختیار جمعیت هالل احمر قم قرار دهد.
مصطفی حبیبی منش روزسه شنبه با حضور در هالل احمر قم اقدام به اهدای۲۰
هزار ماسک و ۴۰عدد عینک ویژه کادر درمان هر کدام به ارزش ۱۵میلیون ریال کرد.
این خیر جوان در حاشیه این مراسم در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد :هالل
احمر از جمله نهادهایی است که همواره در خدمت مردم بوده و در جریان شیوع
بیماری کرونا نیز این نهاد در کنار کادر درمان بیمارستانها خدمات ارزندهای را به
مردم ارائه کرده است و همه وظیفه دارند در چنین شرایطی به یاری نهادهای فعال در
عرصه بهداشت و درمان بپردازند.
وی بیان کرد :تالش خواهم کرد هر ماه بین ۱۰تا ۲۰هزار ماسک و در آینده نزدیک
لباس های ویژه کادر درمان را تهیه کرده و در اختیار هالل احمر قرار دهم.

این خیر جوان با بیان اینکه پوشیدن لباس مقدس هالل احمر بسیار ارزنده بوده و
مایه مباهات و افتخار است ،با گالیه از مسؤوالن و مدیران بیان کرد :از مسؤوالن تقاضا
دارم که در حد توان خود به مشکالت مردم به ویژه اقشار نیازمند رسیدگی کنند .مردم
نیازمند در شرایط سخت کرونایی با مشکالت مختلفی روبهرو هستند و باید هر کسی
در حد توان خود به یاری ایشان بپردازد.
وی تصریح کرد :از استاندار و دیگر مسؤوالن استان می خواهم بازدیدهای میدانی
از وضعیت اقشار نیازمند داشته باشند؛ خیلی از آنها گرفتار بیماری کرونا هستند و از
تامینهزینههایدرمانناتوانند.
حبیبیمنشبازیگرسینماوتلویزیونهمچنینازهمههنرمندانوبازیگرانکشور
نیز خواست تا درعرصه خدمت رسانی به مردم وارد شوند و همانطور که در گذشته پای
کار بودند در شرایط سخت فعلی نیز یاری گر مردم باشند.

حسین عبداللهی -روح اله کرمانی
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مدیر روابط عمومی آبفای استان قم اعالم کرد:

سالمت کامل آب قم در دو روز آینده
مردمبهشایعاتتوجهنکنند

مدیر روابط عمومی آب و فاضالب استان قم گفت :آب قم در دو روز آینده از
سالمت کامل برخوردار است و از مردم خواستاریم به شایعات توجه نکنند.
محمد کربالیی ابراهیمی در گفت و گویی اظهار کرد :از روز سهشنبه ۱۶
شهریورماه ،ساعت  ۶صبح به مدت  ۲۴الی  ۴۸ساعت ،آب قم دچار افت فشار
و افزایش شوری است.
وی گفت :مشکل خاصی برای شهروندان پیش نخواهد آمد مگر آپارتمانهایی
که فاقد مخزن ذخیره هستند و این به این دلیل است که چون فشار آب کاهش
پیدا میکند احتماال دسترسی به آب در طبقات باالتر با مشکل روبرو خواهد شد.
مدیر روابط عمومی آب و فاضالب استان قم افزود :در خصوص دستگاههای
ن های
آب شیرین کن نیز شرکت آب و فاضالب هیچ دخالتی در آب شیرین ک 
خانگی ندارد لذا خاموش و روشن کردن آن بر عهده مالکین میباشد ضمن
اینکه سفارش ما به شهروندان محترم همیشه بر این است که از آب شیرین کن
استفاده نکنند چون بالغ بر  ۷۰درصد هدررفت آب در پی خواهد داشت .یعنی
از هر  ۳لیوان آب دریافتی از دستگاه آب شیرین کن  ۷لیوان هدررفت آب را
خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه آب در این دو روز در سالمت کامل برخوردار است گفت:
شاید به دلیل افزایش شوری ،آب از سختی بیشتری برخوردار باشد اما از مردم
خواستاریم به شایعات توجه نکنند و مردم مطمئن باشند آب قم از لحاظ بهداشتی
در سالمت کامل است .حتی اگر شخصی تحمل شوری آن را دارد میتواند تناول
کند چون آب در حدی شور نخواهد شد که به آب نمک تبدیل شود.
کربالیی ابراهیمی ضمن تاکید مجدد بر سالمتی کامل آب قم در این دو روز
خاطر نشان کرد :آب قم نه تنها در این دو روز بلکه به طور مستمر از لحاظ سالمتی
مورد تایید و نظارت دقیق است و روزانه آزمایشات متعددی بر روی شبکه تاسیسات
آب از نظر بهداشتی انجام میشود و از نظر سالمتی هیچگونه مشکل بهداشتی
در پی نخواهد داشت.
وی افزود :شهروندان قمی بدانند عالوه بر شرکت آب و فاضالب که
آزمایشگاههای تخصصی برای رصد روزانه آب قم دارد ،مرکز بهداشت نیز نظارت و
آزمایشهای خاص خودش را دارد و از سالمت مردم نمیگذرند و در صورت هرگونه
مشکل اعالم رسمی خواهند داشت .مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب
استان قم در پایان خاطرنشان کرد :شهروندان میتوانند در این مدت آب مورد
نیازشان را از دستگاه توزیع آب(آبسارها) که آبی مطابق با استانداردهای الزم دارد،
برداشتکنند.
رئیس کل دادگستری استان قم خبرداد:

بازگشت ۸محکوم به قصاص به زندگی

رئیس کل دادگستری استان قم از بازگشت  ۸محکوم به قصاص به زندگی با
پیگیری و همت کمیته صلح و سازش ستاد دیه استان قم خبر داد.
حجتاالسالم والمسلمین علی مظفری ،رئیس کل دادگستری و رئیس هیات
امناء نمایندگی ستاد دیه استان قم از بازگشت  ۸محکوم به قصاص به زندگی با
پیگیری و همت کمیته صلح و سازش ستاد دیه استان قم خبر داد و عنوان کرد :در
راستای پیشبرد و به نتیجه رساندن پروندههای محکوم به قصاص ،از ابتدای سال
جاری کمیته صلح و سازش ستاد دیه بهصورت مستمر اقدام به تشکیل جلسات
کردهاست.
رئیس کل دادگستری استان قم بیان کرد :خوشبختانه با تالش و پیگیریهای
اعضای کمیته مذکور ،رضایت هشت زندانی محکوم به قصاص اخذ شد که از
مجموع رضایتهای اخذ شده ،چهار مورد در ماه محرم صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته نیز ۱۷مورد رضایت در پروندههای قصاص نفس
اخذ شده است ،اظهار کرد :باید از تمام ظرفیتهای موجود برای نهادینه کردن
فرهنگ عفو ،بخشایش و رضایت استفاده کرد و دعاوی و شکایات مردم را به سمت
و سوی سازش و اصالح ذات البین سوق داد.
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رئیسقوهقضاییهتاکیدکرد:

برخورد قاطع با مجرمان حرفهای و بر هم زنندگان امنیت مردم

نقدیبررویکرداقتصادی
دههگذشته

از منظر کارشناسی در حوزه اقتصاد بینالملل
این باور وجود دارد که از ظرفیت اقتصاد ایران در
دهه گذشته استفاده مناسب نشده است .از جمله مؤلفه هایی که در هر کشوری
باعث رشد و جهش اقتصادی میشود ،داشتن نیروی کار ،منابع سرزمینی ،تجارت
هدفمندباشناساییبازارهایداخلیوخارجیومدیریتمتناسبباتحوالتجهانی
در عرصه اقتصاد و تجارت است.
دردههگذشته،تحریمعاملیمیتوانستباشدکهازطریقآنمشکالتساختاری
در حوزه هایی همچون صنعت ،تولید ،بازرگانی ،پولی و بانکی کشور به نحو مطلوب
شناسائی شود و با اخذ نظر کارشناسان و اقدام علمی و عملی شاهد جراحی بزرگ
در ساختار اقتصادی کشور باشیم ،اما متأسفانه وابستگی بیش از حد به اقتصاد نفت
و سوء مدیریت باعث عقب ماندگی فراوانی در این بخش شد و بسیاری از مشکالتی
که در امور روزمره مردم بوجود آمد توسط متولیان امر به تحریم ها مرتبط داده شد.
فارغ از این که همه ما اذعان داریم که تحریم های ناعادالنه سهمی در مشکالت
اقتصادیکشورداشتهاست،اماکارشناسانیکهمنصفانهتحوالتاقتصادیکشوررا
بررسی می کردند بارها اذعان کردند که بخش مهمی از مشکالت بوجود آمده ناشی
از مدیریت نامناسب بخش های مختلف دولتی و نیز عدم پیاده سازی اصالحات
اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است.
از اصلی ترین وظایف متولیان اقتصادی پیش بینی شرایط بازار ،عرضه و تقاضا و
به تبع آن مواد اولیه و خوراک صنایع در کشور است .در همین راستا نیز تعدادی از
کشورها که دارای ظرفیت های اقتصادی مشابه ایران هستند سالهاست برنامه ریزی
هایی را در راستای کاهش وابستگی به مواد اولیه با مکانیزم تولید داخل و تأمین
خوراک صنایع از مسیرهای امن از کشورهای دیگر داشته اند تا در شرایط حساس،
اقتصاد و تولید داخلی کشورهای مزبور با کمترین چالش مواجه شود.
ایندرحالیاستکهبهزعمکارشناسانمطلع،بسترهایتولیدمواداولیهدربخش
ً
های مختلف در کشور وجود داشته و قطعا فعال کردن این بخش و کاهش وابستگی
به واردات مواد اولیه می تواند جلوی بسیاری از تکان ها به اقتصاد کشور را بگیرد و به
عنوان بخش مهمی از اقتصاد مقاومتی باشد .این عوامل و عدم تصمیم گیری سریع
و متناسب با واقعیات میدانی توسط مدیران متولی این امر باعث شد تا هر فشاری
که از خارج از کشور به اقتصاد داخلی ایران وارد شد اقتصاد و معیشت مردم تحت
الشعاعقراربگیرد.
بنابرایناگرسیاستگذاریوتصمیمسازیدرستومتناسبباظرفیتهایموجود
انجام می شد ،در کنار اصالحات اقتصادی همچون اصالح نظام مالیاتی ،تغییر
اصولی ساختار بانکداری که متأسفانه طی دهه های گذشته به جای کمک به تولید
به بنگاهداری روی آورده اند ،اصالح روشهای واگذاری و خصوصی سازی که یکی از
عوامل بی اعتمادی مردم نیز شده است ،استفاده واقعی از ظرفیت مناطق آزاد که در
حال حاضر به جای صادرات محور بودن ،واردات محور شده اند و به طور کل رفتن به
ً
سمت تولید پایدار و متنوع سازی تولیدات در حوزه های مختلف صنعتی و خصوصا
صنایع پائین دست صنعت نفت همچون پتروشیمی هاکه جدای از ارز آوری باال برای
کشور امکان تحریم آن بدلیل تنوع محصوالت و نیز نیاز مبرم کشورهای صنعتی و
منطقه پیچیدهتر بود ،می توانستیم بسیاری از گره های اقتصادی کشور را باز کرده و
به سمت یک اقتصاد مقاوتی در راستای فرمایشات رهبر معظم انقالب حرکت کنیم.
لذا این باور وجود دارد با تصمیمات مدیریتی و دارای پشتوانه علمی می توان
بسیاری از مشکالت کشور را حل کرد و مسیر اقتصاد ،صنعت ،تولید و تجارت کشور
را به شکلی پویا و در تراز ظرفیت های موجود کشور فعال کرد.
کارشناساقتصادبینالملل
سید محمود مصفا*

رئیس قوه قضاییه با اشاره به جدیتر شدن روند مبارزه با فساد در قوه قضاییه،
گفت :دستگاه قضایی عالوه بر مبارزه با فساد در ابعاد مختلف با کوچکترین
تخلف و فساد در داخل مجموعه نیز برخورد میکند و همه تالش خود را برای
افزایش انضباط سازمانی به کار گرفته است.
حجتاالسالم و المسلمین غالمحسین محسنی اژهای در جلسه روزدوشنبه
شورای عالی قوه قضاییه افزود :دستگاه قضا با مجرمان حرفهای و بر هم زنندگان
امنیت و آسایش مردم و سارقان و اشرار و اخاللگران در نظم به طور قاطع برخورد
میکند.
ویتاکیدکرد:نیرویانتظامیودستگاههایامنیتیهمدرهمکاریبادستگاه
قضا جریانات مخل امنیت و مجرمان حرفه ای را با سرعت شناسایی میکنند و
دادگاهها هم خارج از نوبت به پرونده این افراد رسیدگی خواهند کرد.
محسنی اژهای برای نمونه به اقدام چند فرد شرور در اتوبان تهران کرج اشاره
کرد که با اخالل در امنیت موجب ایجاد رعب و وحشت در جامعه شدند اما به
سرعت شناسایی و دستگیر شده و پس از صدور کیفرخواست ،پرونده آنها در حال
رسیدگیاست.
تسریع در روند رسیدگی به پرونده های قضایی
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از تالشهای همکاران قضایی در بخشهای مختلف
که در مدت کوتاهی که دور جدید مدیریت قوه قضاییه آغاز شده ،به طور خاص از
تسریع در روند رسیدگی به پرونده های قضایی قدردانی کرد.
محسنیاژهایافزود:طوالنیشدنروندرسیدگیبهپروندههایکیازمشکالت
مردم بود که تا حدودی برطرف شده اما هنوز تا وضع مطلوب فاصله داریم و این
کار باید شتاب بگیرد .وی با اشاره به تالشها برای احصا مشکالت مردم و تدوین
راهکارهای رفع این مشکالت ظرف یک ماه گذشته تصریح کرد :برخی راهکارها
زود جواب می دهد اما برخی زمانبر است ولی مهم این است که مردم بدانند که
رویکرد دستگاه قضا کم کردن هر چه سریع تر مشکالت آنها است.
رئیس قوه قضاییه گفت :برخی مسائل و روندها در دستگاه قضایی شفاف تر
و موانع کار کمتر شده و دادگستری ها و شوراهای حل اختالف تالش می کنند
کار مردم در سریع ترین زمان ممکن و با حفظ کرامت ارباب رجوع انجام شود.
محسنی اژهای خاطرنشان کرد :کار دستگاه قضا سنگین و دشوار است و
افرادی که به عدلیه مراجعه میکنند به دالیل مختلف همچون از دست دادن
عزیزانشان و اموالشان تالم دارند و خواستار تسریع در رفع گرفتاری شان هستند.
وی بر همین اساس به همکاران دستگاه قضا در دادگستری ها و دادسراها
و شوراهای حل اختالف توصیه کرد که با سعه صدر و صبر و حوصله و با رفتار
مهربانانه تالش کنند تا هر چه سریع تر کار مردم انجام شود.
با رویکرد جدید جهادی به مسئله زندانها رسیدگی شد
رئیس دستگاه قضا به اقدامات اصالحی برای ارتقا وضعیت زندانها نیز اشاره
کرد و گفت :در دوره تحول با رویکرد جدید جهادی به مسئله زندانها رسیدگی
شد .محسنی اژهای افزود :رئیس سازمان زندان ها ظرف مدت کمتر از یک سال
همراه با تعدادی از مدیران ارشد قضایی از همه زندان ها در  ۳۱استان کشور
بازدید کردند که اقدام بیسابقهای بوده است.
وی ادامه داد :دستگاه قضایی با همفکری نخبگان و صاحبنظران حوزه و
دانشگاه رویکرد اصالح و تربیت در زندان ها را مورد توجه قرار داد و تالش های

زیادی شد تا مشکالت مددجویان و خانواده های آنها تا حد امکان برطرف شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بازدید خود از سه زندان در ماههای اخیر ،اقدام
دادستان تهران برای بازدید از زندان همراه با هیأت  ۲۰۰نفره و بازدید رئیس
دادگستری تهران از زندان قزلحصار همراه با یک تیم  ۵۰نفره و گفت و گوی رو در
رو با هزار زندانی و پیگیری مشکالت آنها را امری بیسابق ه دانست.
ک ماه گذشته ،دادستانها فقط در  ۲۸استان
محسنی اژهای افزود :طی ی 
کشور  ۷۶بار و روسای دادگستریها در  ۲۲استان  ۴۲بار از زندانها بازدید
کردهاند .وی از اجرای طرح پایش زندانیان و اعطای مرخصی به آنها در ایام کرونا،
سرکشی دورهای دادستان کل و دادستان ها و روسای کل دادگستری های سراسر
کشور از زندانها و تحتنظرگاهها و استفاده از مجازات های جایگزین حبس به
عنوان دیگر اقدامات انجام شده برای بهبود وضعیت زندانها و بازداشتگاهها یاد
کرد.
دشمن از انسجام و همکاری نظام ناراحت است
رئیسقوهقضاییهدربخشدیگریازسخنانشگفت:دشمنازاینکهاحساس
می کند امروز یک انسجام و همکاری بین مجموعههای نظام به وجود آمده
ناراحت است و از هر طریق ممکن تالش می کند مانع از تقویت این همدلی شود.
محسنی اژه ای افزود :دشمن از خدمترسانی به مردم نیز عصبانی است زیرا
هر چه روند خدمت رسانی تسهیل شده و افزایش یابد ،ترفندهای دشمن بیشتر
کارآیی خود را از دست می دهد .وی ادامه داد :هر دستگاهی که تالش میکند
خدمات بهتری به مردم ارائه دهد ،دشمن برای آن مسئلهسازی و حاشیهسازی
میکند تا اذهان مردم منحرف شوند .رئیس قوه قضاییه گفت :امروز دولت،
مجلس و قوه قضاییه با همدلی تالش میکنند تا در جهت ارتقای کشور از لحاظ
علمی ،اقتصادی و دفاعی گام بردارند و دشمن از این مسئله عصبانی است.
محسنی اژهای افزود  :در همین مدت کوتاه استقرار دولت ،در حالی که رئیس
جمهور در تدارک تشکیل کابینهوبرنامهریزیبرای اجرایشعارهای دولت مردمی
بود ،از حضور مردم نیز غافل نبود .وی در همین راستا از توجه ویژه رئیس جمهور
به مشکالت مردم و سفر به استانهای خوزستان و سیستان و بلوچستان برای
رسیدگی به مسائل مردم به ویژه در مناطق محروم قدردانی کرد.

جوادامام:

آملی الریجانی دالیل استعفایش را شفاف بیان کند

امیرعبداللهیان:

آمریکاییها در نقض برجام نه متهم
بلکهمجرمهستند

حسینامیرعبداللهیانوزیرامورخارجهایرانبابیاناینکهدولتسیزدهممذاکرهرا
یک ابزار موثر دیپلماسی می داند و ما به هیچ وجه از مذاکره فاصله نخواهیم گرفت،
تاکید کرد :آمریکایی ها صدمه اصلی را به برجام وارد کردند و نه تنها متهم ،بلکه مجرم
اصلی در نقض برجام هستند.
وزیر امور خارجه در این دیدار مکلیه سفرا و روسای نمایندگان خارجی مقیم تهران
که در ساختمان شهید سلیمانی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه
برگزار شد ،به تشریح رویکرد دولت جدید در سیاست خارجی و اولویت های اصلی
جمهوری اسالمی ایران در این حوزه پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود ،با اشاره به عنوان سیاست خارجی دولت سیزدهم
یعنی سیاست خارجی متوازن ،فعال ،پویا و هوشمند ابراز داشت :ما تاکید داریم
این پیام را به تمام جهان ارسال کنیم که سیاست خارجی ما مبنای متوازنی خواهد
داشت .بر این مبنا یکی از اولویتهای اساسی ما ،نگاه به همسایگان است .ما در این
اولویتهمسایگیهیچاستثنائیقائلنیستیم.
وزیر امور خارجه در ادامه نگاه ویژه به قاره آسیا را اولویت دیگر سیاست خارجی
کشور دانست و گفت :قاره آسیا در قرن بیست و یکم از ویژگی های منحصر به فردی
برخوردار است و وجود قدرتهای نوظهور اقتصادی ،فرصتهای جدیدی را برای آسیا و
جهان پدید آورده است.
وی تصریح کرد :ما دوستان و متحدان زیادی در میان همسایگان و در قاره آسیا
داریم و در اولویت های سیاست خارجی خود به این دو محور توجه ویژه داریم .با
این وجود ،همانگونه که از عنوان برنامه سیاست خارجی دولت سیزدهم استنباط
می شود ،نگاه دارای اولویت ما نسبت به همسایگان و آسیا ،به معنای نادیده گرفتن
بقیه نقاط جهان نیست و توجه به کشورهای عربی و اسالمی ،کشورهای آفریقایی،
کشورهای آمریکای التین و اروپا و غرب ،بخشی از سیاست خارجی فعال و پویای ما
را تشکیل می دهد .وزیر امور خارجه پاندمی کرونا را از اولویتهای موضوعی دولت
دکتر رئیسی عنوان کرد و افزود :در کنار توجه به تولید حداکثری واکسن داخلی ،ما
در وزارت امور خارجه با همکاری سفرای محترم خارجی موفق به تامین مقادیر زیادی
واکسن کرونا شدیم .همچنین با توجه به شرایط خاص و نگران کننده افغانستان،
حتی از توجه به بیش از  ۴میلیون پناهنده این کشور نیز غافل نشدیم و برنامه
واکسیناسیوناینمیهمانانافعانستانیدرایرانرادنبالمیکنیم.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

واکسیناسیون راهبرد اصلی وزارت
بهداشتاست

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی واکسیناسیون را راهبرد اصلی و کنونی این
وزارتخانه برای کنترل کرونا عنوان کرد و گفت :عالوه بر واکسیناسیون و حتی بعد از
آن رعایت پروتکلهای بهداشتی ،فاصلهگذاری اجتماعی ،استفاده از ماسک و عدم
حضور در تجمعات باید مورد توجه قرار گیرد.
بهرام عین اللهی روز دوشنبه در حاشیه نشست با رییس و معاونان دانشگاه علوم
پزشکی ایران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در این روزها که همه دلها متوجه امام
حسین(ع) است و مردم حاجات خود را از ایشان می خواهند ما هم از اباعبدالله(ع)
می خواهیم که ان شاالله کمک کنند تا مشکالت مرد م به خصوص در حوزه سالمت
رفع شود ،گفت :متاسفانه امروزه شاهد یک فاجعه هستیم و روزانه بیش از  ۶۰۰نفر
از هموطنان عزیز ما به دلیل ابتال به کرونا جان خود را از دست می دهند و خانواده
های عزیزی داغدار می شوند و این موضوع برای من و همکارانم یک واقعه تلخ است.
وی ادامه داد :همه تالش ما این است که بتوانیم از این بحران نجات پیدا کنیم،
همپای همه مردم و بیماران عزیز ،همه کادر سالمت شبانه روزی برای ارائه خدمات در
تالشهستندوتمامامکاناتوزارتبهداشتهمبرایمهاربیماریبسیجشدهاست.
عین اللهی افزود :هرجایی از دنیا که واکسیناسیون انجام شده ،میزان مرگ و میر
کاهش یافته است .افرادی که واکسن تزریق می کنند به بیماری مبتال می شوند اما
در اغلب موارد شدت بیماری کاهش می یابد ،بنابراین راهبرد اصلی وزارت بهداشت
برای کنترل بیماری واکسیناسیون است .عین اللهی به اعتبارات تخصیص یافته در
این حوزه اشاره کرد و گفت :از آنحایی که اولویت نخست دولت واکسیناسیون است،
خوشبختانه اعتبارات الزم در نظر گرفته شده که سبب شده واکسن به میزان کافی
وارد شود.

آملی الریجانی دالیل استعفایش را شفاف بیان کند
یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت :آقای آملی
الریجانی اگر به تکلیف خودش عمل کرده است باید به
طور شفاف بگوید دالیل استعفایش چیست تا متهم به
جانبداری از حقوق خانواده نشود.
جواد امام درباره استعفاء آیتالله صادق آملی
الریجانی از عضویت در شورای نگهبان و اینکه تصور
عموم از این اتفاقات این است که در ردههای باالی
قدرت ،رقابت و دعوای اساسی وجود دارد که اینگونه
نمودبیرونیپیداکردهاست،گفت:معتقدماقدامآقای
آملی الریجانی اقدام دور از انتظاری نبود؛ چراکه بعد از
روی کار آمدن آقای رئیسی در قوه قضائیه اختالفات
بروز کرد.
آملی باید میدانست این آسیاب به نوبت است
این فعال سیاسی اصالحطلب خاطرنشان کرد:
آقای آملی الریجانی مادامی که خودشان در رأس قوه
قضائیه بودند و در شورای نگهبان حضور داشتند،
ً
بعضا در بعضی موارد تصمیمگیر بودند؛ همین طرز
برخوردها و حذفها آن زمان هم وجود داشت و ما
شاهد رفتارهایی در دوران ریاست ایشان در قوه قضائیه
ً
بودیم حال چه برخوردهایی که ایشان مستقیما با آقای
هاشمیداشتند،چهبحثهاییکهدرارتباطباحوادث
بعد از سال  ۸۸و خانواده زندانیان رقم خورد و از این
دست مسائل را شاهد بودیم و ایشان هیچ پاسخگویی
ً
هم نداشتند و نهایتا بعد از این که ایشان در مجمع
تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان قرار گرفتند
باید میدانست این آسیاب به نوبت است و احتماال
وقتی دورش سمتشان افتاد ،با حذف علی الریجانی
و احجافهایی که در حق وی شد دست به استعفاء زد.
البته برخوردی که با آقای علی الریجانی شد برخورد به
حقی نبود و ما هم تائید نمیکنیم.
وی ادامه داد :ای کاش آقای آملی الریحانی اگر

میخواستازحقیدفاعکندودرمقابلکجیبایستد،
در زمان صدارتش در قوه قضائیه استعفاء میداد و قبل
از این انتخابات ،ارکیه قدرت را رها میکرد.
امامافزود:ردصالحیتهاییصورتگرفتکهجامعه
به آن واکنش نشان داد و رهبری هم واکشن نشان
دادند اما عمال به جای نرسید و خوب است که آقای
آملیالریجانی بیاید به صورت شفاف دالیل استعفایش
مشخصکند.
وی در گفتوگو با ایلنا ،یادآور شد :شاهد بودیم وزیر
اطالعات آقای احمدینژاد در یک مصاحبهای در
ارتباطات با ردی صالحیت آقای هاشمی در شورای
نگهبان گفت آقای آملی الریجانی مقصر بوده است؛
چراکه گزارشاتی ارائه داده است و بنا به این گزارشات
مثال در بحث دانشگاه آزاد و برخی مسائل در شورای
نگهبانتصمیمگرفتند.
این فعال سیاسی اصالحطلب ادامه داد :به گفته
ایشان آقای هاشمی مقبولیت داشتند و بر اساس
صحبتهای شنیده شده  ۷۰درصد مردم قرار بوده به
وی رأی دهند ولی مصلحت دیدند ایشان را به جهت
کهولت سن که اصال در قانون چنین واژهای و منعی
نداریم،ردصالحیتکنند.
وی با بیان این که آملی الریحانی برای قضاوت افکار
عمومی باید فیلم آن جلسه را پخش میکرد و خودش
را از شائبههای سیاسی بری میکرد ،عنوان کرد :امروز
شاهد شائبهها و بحثهایی درباره سیاسی عمل کردن
یک جریان خاص با ابزار رد صالحیتها و محروم کردن
برخی کاندیداها از حقوق طبیعی و خصوصا حذف
سلیقه بخشی از مردم هستیم .در این انتخابات هم با
توجه به آنچه اتفاق افتاد دیدیم که بیش از  ۵۰درصد در
انتخاباتشرکتنکردند.
بنا به محاکمه باشد ،اول نوبت احمدینژاد است
امام ادامه داد :در نظام جمهوری اسالمی ایران

قرارمان بر انتخابات مبتنی بر رأی مردم و دموکراسی
بوده است که بدون حضور اکثریت و رأی مردم اساسا
بیمعنااست.
وی تاکید کرد :آقای الریجانی اگر به تکلیف خودش
عمل کرده است باید به طور شفاف بگوید دالیل
استعفایش چیست تا متهم به جانبداری از حقوق
خانوادهاشنشود.
این فعال سیاسی اصالحطلب در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه احمدینژاد در ارتباط با الریجانیها
مطالبی را عنوان و بحث محاکمه آنان را مطرح کرد،
آیا برخی تالش کردند تا به ادعاهای احمدینژاد
رنگ و بوی واقعیت بدهند ،گفت :اگر بنا بر عدالت
باشد ،اولین نفری که باید محاکمه شود شخص آقای
احمدینژاداست.
وی تاکید کرد :فرقی نمیکند چه شخصی؛ اگر
اتهامیمتوجهافراداستبایدبیایندپاسخگوباشند.در
جمهوری اسالمی ایران و در قانون اساسی هیچکسی
دارای مصونیت نیست اما متاسفانه افراد نه در مقابل
قانونونهافکارعمومیپاسخگونیستند.
این فعال سیاسی اصالحطلب یادآور شد :کارهایی
که آقای احمدینژاد انجام داد و بالهایی که بر سر این
کشور آورد را ببینید اینکه ما فکر کنیم موضوع فقط
به براداران الریجانی بازمیگردد درست نیست ،شاید
یک فردی مانند علی الریجانی عملکردش در مجلس
ً
نسبتا قابل دفاع است اما باید خسارت و هزینه آقای
صادق الریجانی ،محمد جواد الریجانی و آقای فاضل
الریجانی که عمکلردهایی داشتتد اما قابل دفاع نبوده
است را بدهد.
امام گفت :آقای احمدینژاد اول باید درباره عماکرد
خودش و خصوصا آنهایی که وی را روی کار آوردند و
این هزینه را به کشور تحمیل کردند و شرایط سختی
برای مردم فراهم کردند ،پاسخگو باشد.

سرلشکرصفوی:

عمق دفاعی کشور دستکم باید به ۳هزارکیلومتر برسد

دستیار و مشاورعالی فرمانده معظم کل قوا با تاکید بر این که برای قدرتمند شدن
باید نیروی هوایی قوی داشته باشیم ،گفت :تحرکات دشمن باید در فاصله سه هزار
کیلومتری از مرزهای ایران رصد شود و حداقل عمق دفاعی کشور باید به همین مقدار
برسد .نشست واکاوی عملیات کمان ٩٩با حضور سرلشکر پاسدار سید یحیی رحیم
صفوی ،سرتیپ حبیب بقایی ،سرتیپ عبدالعلی پورشاسب ،سرتیپ فرج الله برات
پور ،سردار عراقی و خانوادههای معظم شهدای نهاجا برگزار شد .سرلشکر پاسدار
سید یحیی رحیم صفوی در نشست تخصصی واکاوی عملیات کمان ،۹۹گفت :این
جلسه یک بعد نورانیت دارد و به خاطر شهیدان عالیقدر خلبان نیروی هوایی ارتش
است و پیکر شهید محمدی بعد از  ۳۴سال به وطن بازگشت .رییس پژوهشگاه علوم
و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی ،اظهار کرد :نیروی هوایی جمهوری اسالمی
ایران یک نیروی الهی است و این جمله حضرت امام خمینی(ره) است .من در طول

دفاع مقدس با شهیدان بابایی ،اردستانی و دیگر شهرها در ارتباط بودم .سرلشکر
رحیم صفوی اضافه کرد :جنگهای آینده علیه ایران از نظر ماهیت و شدت و طول
مدت و فناوری پیشرفته جدید متفاوت خواهد بود .دستیار و مشاور عالی فرمانده
معظم کل قوا تأکید کرد :ایران یک کشور خدایی است ،انقالب ایران به نام خدا شروع
شد و ملت ایران یک ملت تاریخساز با تمدن چندین هزار سال است .سرلشکر صفوی
تأکید کرد :رهبران ایران هم امام راحل و مقام معظم رهبری مورد تأیید امام زمان(عج)
هستند .رییس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی در توضیح
جایگاه نیروی هوایی در استمرار امنیت پایدار حاکم بر کشور ،گفت :برای قدرتمند
شدن باید نیروی هوایی قوی داشته باشیم .وی اظهار گرد :تحرکات دشمن باید در
فاصله سه هزار کیلومتری از مرزهای ایران رصد شود ،حداقل عمق دفاعی کشور باید
به سه هزار کیلومتر برسد.

معاونپارلمانیرییسجمهور:

کسانی در داخل و خارج کشور بدنبال تحریف تاریخ معاصر هستند

معاونپارلمانیرییسجمهوربابیاناینکهبرخی
بدنبال ارایه اطالعات نادرست از تاریخ معاصر ایران
هستند ،گفت :امروزه در داخل و خارج کشور افراد و
موسساتی ،تعمد دارند که تاریخ معاصر ما را تحریف
کنندوبرعکسجلوهبدهند.
سیدمحمدحسینیمعاونپارلمانیرئیسجمهور
روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت دانشمند فقید،
زنده یاد علی اکبر رنجبر کرمانی با اشاره تالش

برخی برای ارائه اطالعات نادرست از تاریخ معاصر
ایران ،گفت :امروزه در داخل و خارج کشور افراد و
موسساتی ،تعمد دارند که تاریخ معاصر ما را تحریف
کنند و برعکس جلوه بدهند و درباریان خائن رژیم
ستم شاهی را به عنوان خادم معرفی و کاری کنند
انسانهای مبارز به فراموشی سپرده شوند .معاون
پارلمانی رئیس جمهور بیان کرد :کاری که مورخان
انقالبی و مراکز و موسسات تاریخی کشور انجام

می دهند بسیار ارزشمند است و باعث می شود
فرزندان ما و آیندگان بدانند چهره ها و شخصیت
ها چه سابقه ای داشتند .وی با اشاره به برخی
اتفاقات اوایل انقالب ،ادامه داد :در این باره رهبر
معظم انقالب فرمودند که «بعضیها میخواهند
درباره اتفاقات دهه  ۶۰جای جالد و شهید را عوض
کنند» برای همین هم در بیانیه گام دوم تاکید کردند
جوانان تاریخ را خوب بیاموزند.

قالیبافدرنشستشورایهماهنگیمجلس:

فرایندقانونگذاریبایداصالحشود

رئیس مجلس شورای اسالمی ضمن تاکید بر اصالح فرآیند قانونگذاری در کشور،
گفت :اصالح فرایند قانونگذاری برای کنترل ورودیها و مصوبات و به خصوص حل
مشکالتکشوربسیارموثرخواهدبود.
محمدباقرقالیبافروزدوشنبه ۱۵شهریورماه درجلسهشورایهماهنگیمجلس
شورای اسالمی با حضور روسای کمیسیونهای مختلف و موضوع بررسی ایرادهای
شایع شورای نگهبان نسبت به طرحها و لوایح مصوب مجلس شورای اسالمی،
گفت :مجلس دو وظیفه جدی و اساسی در حوزههای قانونگذاری و نظارت بر عهده
دارد و در این راستا از دو سازمان مهم مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات
کلکشوراستفادهمیکند.
وی ادامه داد :مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات کشور باید تالش کنند
تا بهترین خدمات و کمک را از نظر مشورتی و پژوهشی به نمایندگان در صحن و
کمیسیونهایمجلسارائهکنند.
رئیس مجلس شورای اسالمی ضمن اشاره به اینکه در خصوص این موضوع در
نشست دیروز هیئت رئیسه مجلس مباحث جدی مطرح شد ،تصریح کرد :مرکز
پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات باید گزارشی در مورد چگونگی استفاده هر
چه بهتر از ظرفیتهای این دو سازمان در جلسه شورای هماهنگی و صحن علنی
مجلسارائهدهندتانمایندگانبتوانند،اینمواردرابهعنوانمطالبهازایندوسازمان
پیگیری کنند .قالیباف تاکید کرد :افرادی که از حوزه نظارت و قوانین در مجلس
حضور دارند نیز باید کارشناسانی را در این دو سازمان داشته باشند تا بتوانند به
روسای کمیسیونها در خصوص تنظیم مطالب ،انجام اصالحات شکلی و محتوایی
طرحها و لوایح و مصوبات کمک کنند و به این شکل اقدامات با دقت الزم انجام شود.
وی در ادامه با بیان اینکه با توجه به تغییر دولت و ظرفیت اجرایی جدید کشور،
بازنگری در برخی لوایح و اصالح آن باید مدنظر قرار گیرد ،گفت :بر اساس دستور
مقام معظم رهبری اولویت با ارائه الیحه است و ما باید این موضوع را به صورت جدی
در مجلس پیگیری کنیم .رئیس مجلس شورای اسالمی ضمن تاکید بر اصالح
فرآیند قانونگذاری در کشور ،گفت :اصالح فرایند قانونگذاری برای کنترل ورودیها
و مصوبات و به خصوص حل مشکالت کشور بسیار موثر خواهد بود تا ایرادات
آییننامهای و قانونی طرحها و لوایح قبل از ارائه به صحن رفع شود.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور تشریح کرد:

شرایط اعزام ۳۰هزار زائر اربعین

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با اشاره به موافقت دولت عراق برای اعزام ۳۰
هزار زائر ایرانی به مراسم اربعین امسال گفت :تمامی  ۳۰هزار نفر اعزامی از طریق
مرز هوایی به عراق خواهند رسید و تمامی مرزهای زمینی بسته است.
حسین ذوالفقاریدرحاشیهجلسهستادمرکزیاربعیندرجمعخبرنگاراندرباره
شرایط پیاده روی اربعین امسال اظهار کرد :موضوع برگزاری اربعین با توجه به روند
بیماری کرونا در دستور کار مسئولین ایران و عراق قرار گرفت .وزارت بهداشت هر دو
کشور باید اعالم نظر میکردند و در کمیته امنیتی اجتماعی و ستاد اربعین با حضور
مسئولین وزارت بهداشت بررسی شد و از سمت ایران پیشنهاد شد کسانی که دو دز
واکسن دریافت کرده اند و فاقد بیماری زمینه ای هستند در صورت موافقت عراق،
امسال در مراسم اربعین شرکت کنند.
وی ادامه داد :ابتدا وزارت کشور عراق با حضور مسئولین سفارت ایران جلسه
گذاشتند و قرار شد نظر نهایی خود را اعالم کنند و تا روز گذشته بر اساس اعالم
سفارت ما در عراق دولت عراق موافقت کرده که حداکثر ۳۰هزار نفر در مراسم اربعین
شرکت کنند و شرط این است که از  ۷۲ساعت قبل از سفر ،زائران تست  pcrداشته
باشند .وی تاکید کرد :این  ۳۰هزار نفر را در قالب موکب داران و کمیته هایی که
وظیفه ای داخل عراق دارند ساماندهی خواهیم کرد؛ چرا که این عدد قابل توزیع در
کل کشور نیست .هر چند امسال تصمیم بر این بود که فقط  ۱۰۰هزار نفر از خدام
شرکت کنند و اکنون باید از آن  ۱۰۰هزار نفر  ۳۰هزار نفر را اعزام کنیم.
ذوالفقاری در پاسخ به سوالی درباره امکان افزایش تعداد زائرین از طریق رایزنی ها
خاطرنشان کرد :بعید میدانیم امکان رایزنی برای افرایش این تعداد باشد و این در
حالیست که برای سایر کشورها ۱۰هزار نفر سهمیه داده اند.
وی مجدد تاکید کرد :شرط وزارت بهداشت ایران زدن واکسن و نداشتن بیماری
زمینه ای است .شرط وزارت بهداشت عراق داشتن  pcrمنفی  ۷۲ساعتپیش از
اعزام است .ذوالفقاری با بیان اینکه تمامی ۳۰هزار نفر اعزامی از طریق مرز هوایی به
عراق خواهند رسید به مردم ایران تاکید کرد تمامی مرزهای زمینی بسته است و هیچ
خدماتی در مرزهای زمینی داده نمیشود.
سخنگوینیرویانتظامی:

زائران اربعین از مراجعه به مرزها
خودداریکنند

سخنگوی نیروی انتظامی با بیان اینکه مرزهای زمینی چهارگانه با عراق مسدود
است ،گفت :زائران از مراجعه به مرزها خودداری و اخبار موثق را از رسانههای رسمی
دنبالکنند.
سردارمهدی حاجیان افزود :با توجه به محدودیتهای کرونایی و حفظ سالمت
هموطنان عزیز مرزهای چهارگانه زمینی با کشور عراق برای خروج عاشقان حسینی
در ایام اربعین بسته است و هیچ گونه خدمات گذرنامهای ارائه نمیشود.
سخنگوی نیروی انتظامی با بیان اینکه بر اساس اعالم ستاد مرکزی اربعین ،دولت
عراق با اعزام هوایی حداکثر ۳۰هزار زائر برای حضور در مراسم اربعین حسینی
موافقت کرده است ،گفت :البته این افراد باید۷۲ساعت قبل از سفر تست pcrمبنی
بر سالمت را داشته باشند .معاون اجتماعی ناجا با اشاره به اینکه اعزام زائران از این
طریق نیز تابع شرایط خاص ابالغی مراجع ذیصالح خواهد بود ،تصریح کرد :زائران
بایستی هر دو ُدز واکسن خود را دریافت کرده باشند .وی با تاکید بر اینکه شهروندان
اخبار موثق را از رسانههای رسمی دنبال کنند ،افزود :با توجه به مسدود بودن
مرزهای زمینی جمهوری اسالمی و عراق فعال تردد زائران و عاشقان حسینی به آن
کشور ممنوع است و هموطنان از مراجعه به مرزهای چهارگانه زمینی دو کشور جدا
خودداری کرده و اخبار موثق را از رسانههای رسمی دنبال کنند.
هشدارسپاهبهاقلیمکردستان؛

سرزمینتانراجوالنگاهتروریستهانکنید
فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به استفاده گروههای تروریستی از اقلیم شمال
ی گفت :این وضعیت برای ما قابل تحمل
عراق برای ایجاد ناامنی در مناطق مرز 
نیست و پاسخ الزم را به تروریستها میدهیم.
در پی برخی تحرکات جدید گروهکهای تروریستی مسلح در مناطق مرزی شمال
غرب کشور ،سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه ضمن بازدید از یگانها
و پاسگاههای مرزی این منطقه ،با اشاره به تاکیدات چندباره و آگاهسازی مسئولین
اقلیم شمال عراق نسبت به تحرکات گروهکهای تروریستی و مسلح در منطقه آنها
برای رخنه و انجام اقدامات ضد امنیتی علیه کشورمان و عدم برخورد با این پدیده،
گفت :سالها است که گروههای تروریستی و ضد انقالب وابسته به استکبار جهانی
وسرویسهایجاسوسیبیگانهازجغرافیایاقلیمشمالعراقبرایبرهمزدنامنیت
و آرامش مناطق مرزی جمهوری اسالمی ایران و ایجاد اذیت و آزار برای مردم ساکن
در این مناطق استفاده میکنند و در این خصوص به دولت عراق و مسئولین اقلیم
شمال این کشور تذکرات الزم داده شده است.
وی با تاکید بر اینکه دولت عراق و اقلیم کردستان نباید به تروریستها اجازه
جوالن و برپایی مقر در این سرزمین برای تهدید و ایجاد ناامنی علیه ایران را بدهند،
تصریح کرد :هرگونه کوتاهی و غفلت در این خصوص را مغایر حسن همجواری و
روابط حسنه دو کشور میدانیم .سردار پاکپور تاکید کرد :با توجه به وضعیت
منطقه و احتمال پاسخ قاطع ،کوبنده و پشیمان کننده جمهوری اسالمی ایران به
گروهکهای تروریستی وابسته به دشمنان قسم خورده انقالب و نظام اسالمی که
در اقلیم شمال عراق النه کردهاند ،از ساکنین این مناطق درخواست میکنیم از
مقرهایتروریستهافاصلهبگیرندتاآسیبیمتوجهآنهانشود.
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در برابر میل به خاراندن مقاومت کنید؛

ضررهایی که با خوردن نوشابه
به خود میزنید

ده خارشی که هرگز نباید بخارانید!

خارش میتواند شما را واقعا دیوانه کند اما زمانهایی وجود دارد که خاراندن فقط
خارش را بدتر میکند ،چون واکنش التهابی بدنتان را تشدید مینماید.
نیش حشرات ،آفتاب سوختگی ،شوره و  ،...همهی اینها مجبورتان میکنند موضع
را بخارانید؛ اما گاهی واقعا الزم است در برابر میل به خاراندن مقاومت کنید .خاراندن در
ابتدا حس خوبی دارد؛ اما سبب درد خفیفی میشود و این شرایط مغز را وادار میکند تا
برای کنترل این درد فرارسان عصبی سروتونین ترشح نماید .ترشح سروتونین احساس
خارش را تشدید میکند و ضمنا وقتی پوستتان را میخارانید در واقع به آن آسیب
یزنید.
م 
حاال به شما میگوییم چه چیزهایی را نباید بخارانید:
خشکیپوست
معمولترینعاملخارشزمانیاستکهالیهیمحافظبیرونیپوستتانخشکشده
است ،یعنی در واقع سرامید پوستتان کم شده است .سرامید لیپیدهای بخصوصی
هستند که مانند سدی برای پوست شما عمل میکنند؛ هم از طریق خفظ آب پوست و
همازطریقمحافظتدربرابرموادبیرونی.خاراندنشایدفوراحسرضایتبهشمابدهد
اما میتواند تاثیر بدی بر پوستتان که در حال حاضر الیهی محافظ آن نیز آسیب دیده
بگذارد .پوست شما در اثر خاراندن دچار ترکخوردگیها و منافذی میشود که احتمال
عفونت را بیشتر میکنند .با شرایطی که برای پوست ایجاد میشود ،مواد موجود در
شویندهها یا محصوالت آرایشی که استفاده میکنید میتوانند به داخل پوست نفوذ
کرده و نسبت به موادی که قبال مشکلی با آنها نداشتید ،آلرژی ایجاد کنند.
چه باید کرد؟ برای حمام کردن از آب گرم استفاده کنید نه آب داغ .بعد از حمام با
استفاده از کرمها و لوسیونهای مرطوب کننده ،وقتی هنوز پوستتان مرطوب است ،به
هیدراتهنگهداشتنپوستتانکمککنید.
گزیدگی و نیش حشرات
وقتی که پشهای شما را نیش میزند ،سیستم ایمنی شما بزاق او را شناسایی کرده و
باترشحهیستامینهاحملهایراشروعمیکندوهمینهیستامینهاهستندکهباعث
خارش میشوند .یک علت شایع دیگر خارش ،چیگر (حشرهای شبیه کنه) است؛ بچه
کنهای که در جنگلها یا نواحی ُپرچمن وجود دارد .گزیدگی چیگر سبب ترشح آنزیمی
در پوست میشود که پوست را میخورد و باعث میشود سلولهای پوست روی سطح
آن سفت شده و ایجاد خارش کنند.
چه باید کرد؟ ناحیه گزیدگی را با یخ سرد کنید .پمادهای ضد خارش مانند
هیدروکورتیزوننیزمیتوانندمفیدباشند.
زخمهایی که تقریبا (نه کامل) خوب شدهاند
زخمی که در حال خوب شدن است معموال شروع به خارش میکند و این بخشی

 ۷گامپیشگیرانهبرایکنترلآسیبهای
عصبیدیابت!

نوروپاتی دیابتی یک خطر جدی برای مبتالیان به دیابت است .دیابت می تواند یک
عصب یا کل شبکه اعصاب را به روش های مختلف تحت تاثیر قرار دهد.
بیش از  ۶۰درصد از افراد مبتال به دیابت به نوروپاتی دیابتی مبتال می شوند .شاید
دیده باشید دیابتیها از سوزن سوزن شدن و گرفتگی دستها و پاها شکایت دارند که
موقتی بوده و متناوبا رخ میدهد .این اولین مرحله آسیب اعصاب است (شاخههای
حسی اعصاب محیطی اولین گروهند که آسیب میبینند) .به مرور دردها بیشتر و
شدیدتر و طوالنیتر میشوند.
در این میان کلید اصلی جلوگیری از این آسیب های عصبی ،کنترل موثر قند خون
است .آسیب های عصبی ناشی از دیابت در هر جایی از بدن می تواند رخ دهد اما ۴
نوع اصلی آن عبارت است از :نوروپاتی محیطی ،نوروپاتی اتونومیک ،نوروپاتی کانونی
ونوروپاتیپروگزیمال.
با این حال پیشنهادهایی برای کنترل موثر نوروپاتی دیابتی وجود دارد:
حفظوکنترلقندخون:کنترلقندخونیکیازمهمتریناقداماتیکهفردمبتالبه
دیابت برای پیشگیری یا محدود کردن آسیب های عصبی می تواند انجام دهد .رعایت
یک رژیم غذایی سالم ،ورزش منظم ،و تکرار تست قند خون چند بار در روز به وسیله
دستگاه گلوکومتر ،همراه با مصرف داروهای کنترل کننده قند خون بسیار مهم است.
آگاهی از عالئم :شما به عنوان یک فرد دیابتی باید نسبت به عالئم نوروپاتی آگاهی
داشته باشید و در صورت مشاهده اولین نشانه ها با پزشک تان تماس بگیرید .نشانه
ها شامل بی حسی ،سوزن سوزن شدن و درد در پاها ،احساس ضعف و  ...است .با
پزشک تان در مورد هر گونه تغییر در هضم غذا ،دفع مدفوع ،ادرار کردن ،و حتی عملکرد
جنسیبعالوهدردهایعصبیناگهانیصحبتکنید.
چک کردن روزانه زخم ها :مبتالیان به نوروپاتی دیابتی هرگونه زخم یا تاول کوچک
در اندام بخصوص پاهایشان را باید فورا درمان کنند چون در غیر این صورت زخم تمایل
به عفونی شدن خواهد داشت .هر گونه نشانه های زخم بین انگشتان و کف پا باید به
طور کامل بررسی شود .برای این کار می توان از آینه نیز کمک گرفت .کوچک ترین زخم
در ناحیه پا نباید نادیده گرفته شود.
شستشوی مداوم پاها :پاها هر روز باید با آب ولرم و پاک کننده های مالیم حداقل
یک بار شستشو داده شوند .بعد از شستشو پاها بخصوص مابین انگشتان را باید به طور
کامل خشک کرد .برای جلوگیری از هر گونه ترک یا زخم ناشی از خشکی پا ،از کرم های
مرطوب کننده می توان استفاده کرد .اصالح وضعیت ناخن ها ،استفاده از کفش های
مناسب و استفاده مداوم از جوراب هنگام استفاده از کفش ،سدهای محافظتی در برابر
ابتال به زخم پای دیابتی هستند که منجر به قطع عضو می شود.
انتخاب کفش مناسب :شما باید به عنوان یک فرد دیابتی ،کفشهای مناسب و
راحتخریدارینمودهوازپوشیدنکفشهایپالستیکی،پنجهتنگ،پاشنهبلند،جلو
ش ها و دمپاییهای لغزنده خودداری نمایید .قبل از پوشیدن
یا پشت باز و همچنین کف 
کفش ،داخل آن را از نظر وجود اجسام خارجی بررسی کنید .هرگز پا برهنه نباشید.
حتی در منزل سعی کنید از دمپایی و جوراب مناسب استفاده کنید.
مشورت با پزشک در مورد روش های درمانی :هدف از درمان رهایی از مشکالت
ایجاد شده و پیشگیری از تخریب بیشتر اعصاب است .نخستین گام کنترل قند خون
است ،زیرا از پیدایش مشکالت جدید و بدتر شدن عوارض قبلی پیشگیری می کند.
در مواردی که قرص ها نمی توانند قند خون را به خوبی کنترل کنند ،تزریق انسولین
معموال مفید واقع می شود .گاهی قرص هایی که برای درمان افسردگی استفاده می
شوند ،برای درمان نوروپاتی ناشی از دیابت به کار می روند و دارای اثرات مفید در بهبود
کیفیت خواب نیز هستند .هنگام شب می توان از مسکن ها استفاده کرد .برای بهبود
عوارض گوارشی پیشنهاد می شود تعداد وعده های غذایی را افزایش دهید و میزان
غذای مصرفی در هر وعده را کم کنید .همچنین از مصرف غذاهای پرچربی و پرفیبر
پرهیز کنید .برای جلوگیری از ضعف و سرگیجه ،تغییر وضعیت ایستادن و نشستن را
آهسته انجام دهید .گاهی برای بهبود ضعف اندام ها ممکن است فیزیوتراپی توصیه
شود.
اجتنابازمصرفسیگار:پرهیزازسیگارکشیدن،بهترنگزینهبرایحفظسالمت
کلی در دیابتی ها است .سیگار خود عامل خطر ابتال به نوروپاتی دیابتی محسوب می
شود و اثرات زیانبار بر سیستم گردش خون دارد.

از واکنش التهابی بدن است .وقتی پوستتان زخم میشود ،عصبهای آن نیز آسیب
میبینند و در تالش برای ترمیم شدن ،پیام رسانیشان دچار اختالالتی میشود که
میتواند احساس خارش ایجاد کند.
اگر زخم در حال خوب شدن را بخارانید به پوست حساسی که سعی دارد خودش را
ترمیم کند آسیب میزنید و پروسهی التیام و خوب شدن زخم را طوالنیتر میکنید.
ضمنا ناخن انگشتان شما مکان تجمع باکتریهاست که میتوانند وارد زخم شوند و
عفونتایجادکنند.
چه باید کرد؟ سرد کردن میتواند به تسکین خارش کمک کند.
آفتابسوختگی
اگر مرتکب این اشتباه شده باشید و از ضدآفتاب استفاده نکرده باشید ،دچار
آفتابسوختگی میشوید و خارش عذابآور فقط یکی از تبعات آن است .آفتاب
سوختگینیزماننددیگرزخمها،واکنشالتهابیبدنرابهسطحباالییمیبرد.هرچند
عصبهای پوستی ناحیه آفتابسوخته به درستی عمل نمیکنند اما پیام رسانیشان
مختل شده و احساس خارش آزاردهندهای ایجاد میکنند .خاراندن میتواند پوست را
تخریب کرده و فرایند التیام را طوالنیتر کند.
چه باید کرد؟ کمپرس سرد و ژل آلوئهورا میتواند خارش ناشی از آفتابسوختگی را
تسکین دهد .پماد کورتیزون نیز به کاهش التهاب کمک میکند.
اگزما
اگزما یک عبارت چتری است که برای خشکی ،زبری و التهاب پوست به کار برده
میشود؛ اما معموال به درماتیت آتوپیک ،اگزما گفته میشود که عارضهای است که در
آن سد دفاعی پوست نمیتواند عملکرد درستی داشته باشد .علت هر چه که باشد،
نتیجه یکی است :قسمتی از پوست در حضور برخی از محرکها مانند پارچه ،عطر،
آلرژنهایی که در هوا وجود دارند ،واکنش نشان داده و ملتهب میشود که این التهاب
با خارش همراه است .نادیده گرفتن این خارش خیلی سخت است اما خاراندن مداوم
فقط شرایط را بدتر میکند و ممکن است در نهایت دچار چیزی به نام لیکن سیمپلکس
کرونیکوس شوید؛ پوست ضخیمتر ،تیرهتر و چین خوردهتر میشود و حتی خارش
بیشتری خواهد داشت و درمان نیز سختتر خواهد شد .البته این اتفاق در مورد هر
نوع خارشی مثال اگزما میتواند روی بدهد و خارش و خاراندن تبدیل به یک سیکل
معیوبمزمنبشود.
چه باید کرد؟ کمپرس سرد و پمادهای هیپوآلرژنیک میتوانند مفید باشند اما اگر
خارش زیاد است به پزشک مراجعه کنید .پزشک میتواند با تجویز یک استروئید قوی
موضعیوهیستامینها،التهابراتسکیندادهوکمکتانکندشبهاراحتتربخوابید.
پسوریازیس

در بیماری پسوریازیس ،فعالیت زیاد سیستم ایمنی باعث میشود بدن با سرعت
زیادی سلولهای پوست تولید کند ،بنابراین سلولهای جدید به جای 28تا 30روز ،در
عرض تنها سه روز به سطح پوست میآیند .پوست نمیتواند این سلولهای جدید را با
سرعت کافی دفع کند ،در نتیجه سلولهای مرده پوست که قرمز و فلس مانند میشوند
روی هم کپه شده و میخارند .در برابر میل به این خاراندن مقاومت کنید .بخشهایی
از اپیدرم که روی رگهای خونی قرار دارد میتواند در واکنش به خاراندن یا کنده شدن
خونریزی کند .چه باید کرد؟ مرطوب کردن موضع میتواند مفید باشد اما پزشک هم
میتواند درمانهای پسوریازیس را برایتان تجویز نماید ،مانند درمان با نورفرابنفش و
تجویز یک سری از داروها.
درماتیتتماسی
درماتیت تماسی زیرمجموعهی اگزماست .این عارضهی خارشدار ناشی از
محرکهاییمانندسابیدنالکلیاآلرژنهاییمانندروغنهایموجوددربرخیگیاهان
میباشد .محرکها از سد دفاعی پوست عبور کرده و آن را فورا ملتهب مینمایند.
آلرژنها سبب برانگیخته شدن سیستم ایمنی میشوند و چند روز بعد قرمزی و خارش
معموال در ناحیه تماس بروز میکند که البته گاهی در قسمتهای دیگر پوست نیز
ممکن است ایجاد شود .نخارانید! چون احتماال دچار همان عوارضی خواهید شد که
در باال گفتیم؛ خونریزی ،عفونت و خارش بیشتر .چه باید کرد؟ محرک را فورا از روی
پوستتان بشویید (ممکن است محرک روی لباستان هم باشد) و از شویندهای استفاده
کنید که میدانید به آن حساسیت ندارید .سعی کنید دیگر در معرض این محرک قرار
نگیرید .خارش را با کمپرس سرد ،پماد هیدروکورتیزون و دیگر داروهای معمول آلرژی
تسکین دهید .اگر هم نمیدانید محرکی که بدنتان به آن واکنش نشان میدهد دقیقا
چیست جهت ارزیابی و تست به پزشک مراجعه کنید.
شوره سر
شوره سر میتواند از نظر ظاهری ناراحت کننده باشد اما خارش آن هم میتواند
کالفهتان کند .شوره سر به عارضهای گفته میشود که ناشی از قارچی به نام
ماالسزیاست .این قارچ در پوست سر همهی افراد زندگی میکند اما در افرادی که
مستعد شوره هستند ،ماالسزیا باعث تحریک و رشد زیاد سلول میشود .خاراندن
میتواند فرایند التهابی را که در حال حاضر توسط ماالسزیا ایجاد شده تشدید نماید.
چه باید کرد؟ این عارضه یک راه حل ساده و مستقیم دارد؛ شامپوهای ضد شورهای
که در داروخانهها فروخته میشوند .این شامپوها حاوی سلنیوم یا پریتیون زینک
هستند که به کنترل قارچها کمک میکنند .اگر این شامپوها موثر نبودند ،پزشک
متخصص پوست و مو ممکن است شامپوی قویتری را تجویز کند.
بیماریپایورزشکار
خارش سوزش داری که در پاهای داخل کفشتان احساس میکنید نیز کار
قارچهاست که احتماال از کف خیس حمام یا استخر یا رختکن باشگاه گرفتهاید .پای
ورزشکار عالوه بر پوسته کردن خصوصا بین انگشتان ،زخمهای خشکی نیز ایجاد
میکنند که قرمز هستند .واقعا نباید این زخمها را بخارانید چون هم شکاف و عفونت
ایجاد میشود و هم ممکن است قارچ را پخش کنید .همچنین ممکن است بعد از
خاراندن ،دستتان را به دیگر قسمتهای بدنتان بزنید و آن قسمت را نیز دچار قارچ
کنید (مثال زیر بغل) .چه باید کرد؟ بیماری پای ورزشکار را با یک پماد ضدقارچ درمان
کنید و اگر اثر نداشت برای راهحلهای دیگر به پزشک مراجعه نمایید.
هموروئید
هموروئید به تجمع خوشهای از رگها گفته میشود که زیر پوست غشای موکوس
قسمت پایینی رکتوم و مقعد تشکیل میشود .گاهی این رگها متورم میشوند
(خصوصا در اثر بارداری یا اضافه وزن یا فشار آوردن هنگام دفع) و خارش زیادی ایجاد
میکنند.خاراندنهموروئیدفقطخارشراتشدیدمیکند.
چه باید کرد؟ پمادهای مخصوص هموروئید یا کمپرس سرد میتواند مفید باشد.
میتوانید برای تسکین خارش در وان آب گرم هم بنشینید ،مخصوصا بعد از مدفوع
کردن .محکم کشیدن دستمال توالت به مقعد نیز میتواند خارش این ناحیه را بدتر
کند.

علل ایجاد شوره ابرو

امروزهتقریبامیتوانگفتکهاغلبافرادنوشابهمصرفمیکنند،امااگرمضرات
و عوارض جبران ناپذیر نوشابه را بدانند شاید از نوشیدن نوشابه پشیمان شوند!
مطالعات متعددی تاثیرات منفی نوشابه را روی وزن ،دندان نشان داده اند .با
اینحالنوشیدننوشابهخطراتزیادیدارد.طبقگفتهارومانیتور،میانگینافراد
در ایاالت متحده بیش از  ۱۲۶گرم شکر روزانه مصرف میکنند .این برابر با ۲۵.۲
قاشق سوپ خوری ،یا معادل نوشیدن کمی بیش از  ۱۲اونس نوشابه است .با
اینکه مصرف نوشابه در بسیاری از کشورها رو به کاهش است ،بسیاری از مردم
هر روز نوشابه مینوشند ۲۱ .خطر نوشابه را به اشتراک میگذاریم تا حتما آن را
مطالعه کرده و با آگاهی کامل مصرف نوشابه را کنار بگذارید .متاسفانه مصرف
نوشابههای گازدار بطور فزاینده در میان مـردم دنیا بخصوص ایرانیان که رکورددار
مصرف این ماده هستند رواج پیدا کرده است .ولی آیـا افرادی که با عالقه این
نوشیدنی سمی را مصرف میکنند از عوارض و خطرات آن خبرند؟ باید بدانید
یک واقع تلخ در مورد نوشابهها این است که به آنها عمدا کافئین افزوده میگردد
تا ایجاد اعتیاد و وابستگی در مصرف کنندگان خود کنند و این کافئین موجود در
نوشابههای گازدار نسبت به دیگر نوشیدنیهای حاوی کافئین مانند قهوه و چای
سریعتر جذب بدن میشود.
حال بپردازیم به عوارض و مضرات نوشابه
 .۱نوشابه میتواند منجر به کاهش عملکرد کلیه شود:
در یک مطالعه  ۱۱ساله دانشکده پزشکی هاروارد ،بین  ۳۱۸ ،۳زن ،محققان
دریافتندنوشابهخطرعملکردکلیههاراباالمیبرد.
 .۲نوشابه ریسک ابتال به دیابت را باال میبرد:
میزان باالی شکر در نوشابه باعث فشار پانکراس میشود و به طور بالقوه آن
را ترک میکند و نمیتواند نیاز بدن به انسولین را حفظ کند .نوشیدن یک یا دو
نوشیدنی قندی روزانه خطر ابتال به دیابت نوع  ۲را تا  % ۲۵افزایش میدهد.
 .۳قوطیهای نوشابه با بی پیای پوشیده میشود:
قوطی نوشابه حاوی (بی پی ای) است ،که از بیماریهای قلبی گرفته تا چاقی و
مشکالت تولید مثل ،ارتباط دارد.
 .۴نوشابه باعث خشکی بدن میشود:
کافئین ادرار اور است و تولید ادرار را بیشترمی کند و باعث میشود بیشتر ادرار
کنید .وقتی سلولهای بدن خشک میشوند ،به سختی مواد مغذی را جذب
میکنند و همچنین برای بدن دشوار میشود تا مواد زائد را از بین ببرند.
 .۵نوشابه سرطان زاست ،به همین سادگی
رنگکاراملینوشابهباسرطانهامرتبطاست؛رنگقهوهایمصنوعیدرنوشابه
فرآیندی شیمیایی است که از شکر سوخته درست نشده است .بوسیله واکنش
قند با آمونیاک و سولفیت زیر فشار باال و دما درست شده است .این واکنشهای
شیمیایی منجر به شکل گیری  )MI - ۲( - ۲و  )MI - ۴( ۴میشوند که در
مطالعات انجام شده توسط دولت نشان داد منجر به سرطان ریه ،کبد ،یا سرطان
خون،تیروئیددرموشهایآزمایشگاهیمیشود.
 .۶رنگ کاراملی در نوشابه به مسائل عروقی مرتبط است:
رییس قلب ،التهاب در دانشگاه پنسیلوانیا میگوید ارتباطی بین مشکالت
عروقی و محصوالت حاوی شکر سوخته وجود دارد.
 .۷نوشابه کالری زیادی دارد:
یک بطری  ۲۰اونس نوشابه حاوی  ۱۷قاشق چای خوری شکر و  ۲۴۰کالری
و عاری از هر ارزش غذایی است .متوسط حدود یک ساعت پیاده روی برای
سوزاندن  ۲۴۰کالری در نوشابه  ۲۰اونسی الزم است.
 .۸نوشابه خطر ابتال به چاقی را افزایش میدهد:
هر نوشابه یا نوشیدنیهای قندی که روزانه مصرف میشود احتمال چاقی
را بیش از  % ۶۰را افزایش میدهد .نوشیدنیهای دیگر به مشکالت سالمتی
کودکاننیزمرتبطهستند.
 .۹نوشابه خطر بیماریهای قلبی در مردان را افزایش میدهد:
هر نوشابه که روزانه مصرف میشود ،خطر بیماری قلبی را تا  % ۲۰در مردان
افزایشمیدهد.
 .۱۰اسید در نوشابه مینای دندان را از بین میبرد:
آزمون آزمایشگاه در مورد اسیدیته نوشابه نشان میدهد مقدار اسید در نوشابه
مینای دندان را از بین میبرد .سطح پ هاش در نوشابه میتواند  ۲.۵باشد
 .۱۱نوشابه حاوی مقدار زیادی شکر است:
میانگین ۲۰اونس نوشابه معادل با ۱۷قاشق چای خوری شکر است ،اما نوشابه
برای دندان و سالمت کلی بدن خوب نیست.
 .۱۲نوشابه حاوی قندهای مصنوعی است:
در حالی که بسیاری از مردم شکر مصنوعی را برای مصرف کالری پایین انتخاب
میکنند.قندمصنوعیبهبیماریهایمتعددازجملهسرطانمرتبطهستند.
 .۱۳نوشابه سطح کلسیم را کاهش میدهد:
نوشابهها حاوی فسفریک اسید هستند مقادیر زیادی از کلسیم استخوان را
کاهش میدهد .پس از مطالعه چندین هزار مرد و زن ،محققان در دانشگاه
تافتس ،دریافتند زنانی که روزانه  ۳یا بیشتر نوشابه مینوشند ،تقریبا  ۴درصد از
تراکم مواد معدنی استخوان را در باسن خود دارند ،هر چند که محققان کلسیم و
جذب ویتامین د را کنترل میکنند.
.۱۴نوشیدننوشابهمتابولیسمراتغییرمیدهدومانعازکاهشوزنمیشود:
هانس ،مدیر گروه ورزش و توان بخشی در دانشگاه بنگور ،انگلستان ،دریافته
است که نوشیدن نوشابه به طور منظم میتواند متابولیسم بدن انسان را تغییر
دهد .شرکت کنندگان روزانه ۱۴۰گرم شکر مصرف میکنند (که کمتر از دو قوطی
نوشابه است) .نتایج :متابولیسم آنها بعد از چهار هفته تغییر کرد و برای آنها
سخت شد که چربی را بسوزانند و وزن کم کنند.
 .۱۵نوشیدن بیشتر از یک نوشابه روزانه خطر بیماری قلب ،سندروم
متابولیکراافزایشمیدهد:
راوی ،نویسنده کتاب مطالعه و مربی پزشکی در دانشکده پزشکی هاروارد
میگوید":اگر بیشتر از یک یا چند نوشیدنی را روزانه مینوشید ،ممکن است
ریسکتوسعهعواملخطرمتابولیکبرایبیماریهایقلبیراافزایشدهید.
 .۱۶نوشابه رژیم کاهش وزن شما را مختل میکند:
مطالعه در مرکز علوم درمانی دانشگاه تگزاس نشان داد هر چه رژیم غذایی
بیشترشاملنوشابهباشدریسکاضافهوزنبیشترمیشود.
 .۱۷خطر ابتال به کبد چرب را افزایش میدهد:
نوشابهها و هر نوشیدنی شیرین دیگر به بیماری کبد چرب مرتبط است.
 .۱۸نوشابهها حاوی مهار کنندههای قارچی هستند:
آنها بنزوات سدیم یا بنزوات پتاسیم دارند و در تمام نوشابه های مورد استفاده
قرار میگیرد .این مواد شیمیایی توانایی آسیب شدید به دی انای در میتوکندری
را دارند تا به طور کامل آن را غیر فعال کنند.
 .۱۹نوشابهها باعث آسم میشود
نتیجهی تحقیقات ثابت کرده است مصرف نوشابه باعث آسیب به ریه و افزایش
ریسک ابتال به آسم میشود.
 .۲۰نوشابه با سردرد ارتباط دارد:
سردرد هم یکی دیگر از عوارض نوشیدن نوشابه است.
 .۲۱فشار خون باال از عوارض جدی دیگر نوشابه است:
از آنجا که یکی از عوارض جانبی رژیم غذایی ،افزایش وزن است ،فشار خون باال
میتواند از عواقب آن باشد .همچنین شامل مقدار زیادی سدیم است ،که میتواند
سطحفشارخونراافزایشدهد.تنهادریکقوطی ۵۷،میلیگرمسدیموجوددارد.
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در خانوادههای موفق چه میگذرد؟

درجلسه شورای اطالع رسانی قم مطرح شد:

ترویجواکسنهراسیمانعواکسیناسیون
حداکثریشدهاست

جلسه شورای اطالعرسانی قم روز دوشنبه در سالن کرامت استانداری برگزار شد و
اعضایاینجلسهنسبتبهترویجواکسنهراسیکهمانعواکسیناسیونحداکثری
در قم است ،ابراز نگرانی کردند.
مدیرگروهآموزشوارتقاءسالمتمرکزبهداشتقمدراینجلسهگفت:تعدادموارد
بستریدر کل کشور کاهش پیدا کردهونزولی است ،مواردبستری مثبتنیز کاهش
محسوسینشانمیدهد.
محمدتقی سلطانی افزود :نمودار بستریها در استان قم نیز کاهش یافته است،
ولی هنوز موارد بستری مثبت استان افزایشی است و امیدواریم در روزهای آینده
کاهشیابد.
وی ادامه داد :تعداد مراجعه به مراکز  ۹گانه با عالیم ابتال به کرونا نیز کاهش یافته
و از  ۵هزار و  ۷۰مورد در هفته گذشته به  ۴هزار و  ۶۵۰مورد در یک هفته جاری
کاهش یافته است ،ولی موارد مراجعه به مراکز بخش خصوصی افزایش یافته است.
وی بیان کرد :درصد مثبت بودن آزمایش پی سی آر نیز کاهش یافته و روی ۵۸
درصد ثابت ماندهاست که این مساله نتیجه تعطیلی یکهفتهای بود که اعمال شد.
سلطانی با بیان اینکه موارد فوتی رو به کاهش است ،افزود :در مناطق شهری
استان وضعیت نسبت به هفته قبل بهتر شده و از قرمز پررنگ خارج شده است و
یک منطقه از وضعیت قرمز به نارنجی رسیدهاست.
وی با بیان اینکه متولدان ۱۳۶۰به قبل میتوانند با مراجعه به پایگاهها نسبت به
تزریقواکسناقدامکنند،خاطرنشانکرد:تاچهاردهمشهریورماه ۳۴۷هزارو۴۶۸
نفر ُدز اول و  ۱۱۷هزار و  ۸۹نفر ُدز دوم واکسن کرونا را دریافت کردهاند و در مجموع
تاکنون در استان قم  ۴۶۴هزار و ُ ۵۵۷دز واکسن کرونا تزریق شده است.
به گفته وی ،واکسن سینوفارم نیز در همه مراکز واکسیناسیون موجود است.
برخوردباشبههافکنیعلیهواکسنکرونا
معاون پلیس فتای نیروی انتظامی قم در ادامه با اشاره به انتشار کلیپی کذب از
پیامدهای واکسیناسیون در یکی از روستاهای قم ،گفت :در همان ابتدای انتشار
کلیپباتدبیرمقاماتقضایی،متهماندستگیرشدند.
مهدی فرازپور افزود :در حال حاضر چندین کانال که در شبکه اجتماعی ایتا
نسبت به واکسیناسیون علیه کرونا شبهه پراکنی میکنند نیز زیر نظر هستند و
بهزودی برای دستگیریشان اقدام میشود.
وزارت بهداشت با قدرت لزوم واکسیناسیون را استدالل کند
معاون دادستان عمومی و انقالب قم نیز گفت :شبهاتی که در مساله کرونا طرح
میشود دو نوع است ،بخش عمدهای مربوط به داروهایی که در این زمینه استفاده
میشود ،که البته با ورود واکسن این شبهه کمرنگتر شده است؛ بخش دیگر نیز
مربوطبهواکسنمیباشد.
روحاللهمسلمخانیافزود:قدرتاقناعسازیوپاسخگوییدانشگاهعلومپزشکی
و نهادهای فرهنگی به شبهات در زمینه کرونا ضعیف است و این مساله فرصتی را
برایسودجویانفراهممیشود.
وی ادامه داد :وزارت بهداشت باید با قدرت لزوم واکسیناسیون را استدالل کند
و مقابل مخالفان بایستد؛ اهمیت واکسن نیز همین است اگر برنامهریزی نکنیم
سالمتعمومیجامعهآسیبمیبیند.
وی با تاکید بر اینکه در مقابل جریان فکری ،برخورد امنیتی قضایی جواب
نمیدهد ،بیان کرد :نهادهای فرهنگی باید پاسخگو باشند ،نمیتوان جریان
را دستگیر کرد؛ زیرا جمعیتشان زیاد است ،این انتظار که دستگاه قضایی باید با
جریان برخورد کند اشتباه است ،نهادهای فرهنگی و نظام پزشکی با قدرت در
مقابلاینافرادپاسخگوباشد.
وی خاطرنشان کرد :اما در مورد گروهی که جریان نیستند و با انتشار اخبار دروغ
به این مسائل دامن میزنند ،هیچ مالحظه و تسامحی برای برخورد با منتشران
اخبارکذبنداریم.مدیرروابطعمومیاستانداریقمگفت:ازابتدایکروناتاکنون،
چند مورد بخشنامه در زمینه اطالعرسانی برای رعایت پروتکلهای بهداشتی،
فاصلهگذاری اجتماعی و ترویج واکسیناسیون به دستگاههای اجرایی ابالغ شده
است .رضا صالحی افزود :در این مدت تمام مدیران دستگاهها برای اجرای این
بخشنامهها تالش کردهاند و اکنون نیز در زمینه واکسیناسیون از مجموع ۷۰
دستگاه ۳۰ ،گزارش به دست ما رسیده که اهم آنها استفاده از اتوماسیون داخلی
و سیستم پیامکی برای همکاران در راستای اطالعرسانی بودهاست.
وی ادامه داد :اختالفاتی که صحبتهای پزشکان از جمله طب نوین و سنتی
وجود دارد ،باعث کاهش صفهای مراکز واکسیناسیون شده و تبلیغات محیطی
باید بهصورت جدیتر دنبال شود.
تقدیر از پدیدآورندگان برتر آثار رسانه ای پیرامون کرونا
رییس هیات مدیره خانه مطبوعات قم با اشاره به تقدیر از پدیدآورندگان برتر آثار
رسانه ای پیرامون کرونا ،گفت :ایجاد تنوع در جلسات شورای اطالعرسانی و تولید
محصول رسانهای با موضوع مصوبات و مباحث مطرح شده در این شوراست.
فخرالدین یوسف پور افزود :در هفته اول اجرای این طرح استقبال خوبی اتفاق
افتاد و شاهد ارسال آثار زیادی در زمینههای گوناگون بودیم.
رئیس شورای اسالمی شهر مقدس قم خواستارشد:

توزیععادالنهخدماتشهری
با رویکرد محله محوری

رئیس شورای اسالمی شهر مقدس قم اهمیت توزیع عادالنه خدمات و امکانات را
با رویکرد محله محوری مورد توجه قرار داد.
حسین اسالمی روز دوشنبه در نشست رسمی علنی شورای اسالمی شهر با
گرامیداشت یاد شهدای قیام  ۱۷شهریور ماه بیان کرد :خوشبختانه خبرهای
خوبی از افزایش واردات واکسن به گوش می رسد که امیدواریم این واکسن ها در
کنار واکسن های ایرانی ،روند بهتری از واکسیناسیون را در سراسر کشور ایجاد کند.
وی همچنین درباره ایراد کمیته انطباق به مصوبه هفته قبل شورای اسالمی شهر
در موضوع تسهیالت درمانی برای رانندگان حمل و نقل عمومی اظهار کرد :البته
فرض اولیه برای اینگونه تسهیالت و کمک ها ،در نظر گرفتن محل ردیف تأمین
بودجه آن است ،اما به نظر می رسد این مسئله درباره این موضوع اساسا ضرورتی
نداشته است .وی با بیان این که این مصوبه سبب افزایش رضایتمندی رانندگان
حمل و نقل عمومی شده است ادامه داد :البته شایسته بود تا این الیحه با دقت
بیشتری در جزئیات به شورای اسالمی شهر ارائه می شد و دقت بیشتری هم در
کمیسیون مربوطه درباره آن صورت می گرفت.
رئیس شورای اسالمی شهر قم همچنین اضافه کرد :در حال حاضر باید یکی از دو
راه اصرار بر مصوبه و یا تمکین به نظر کمیته انطباق را مورد توجه قرار دهیم.
اسالمی سپس به پیگیری تشکیل کمیته ای در شهرداری و شورای شهر برای
توجهبیشتربهمناطقکمبرخوردارتوجهدادوخاطرنشانکرد:رعایتتوزیععادالنه
ُ
خدمات ،امکانات و نگاه عدالت گستر به اقشار محروم و آسیب پذیر با رویکرد محله
محوری از نکاتی است که در ُحکم شهرداران هم مورد توجه قرار گرفته است.
وی در عین حال به موضوع نامگذاری شوارع و معابر شهری به نام شهدای سرافراز
اشاره و پیشنهاد کرد تا برخی کوچه ها بر اساس سکونت دو خانواده شهید ،با عنوان
ابداعی «کوچه دو شهید» ّ
مزین و نام آن دو شهید در ذیل تابلوی کوچه اشاره شود.
معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیقم:

سن تزریق واکسن کرونا درقم
به  ۳۷سال کاهش یافت

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره بهکاهش سن دریافت واکسن
ب ه  ۳۷سال دراین استان گفت :متولدان  ۱۳۶۳و قبل از آن و دانشجویان مراکز
آموزش عالی و طلبهها میتوانند برای تزریق واکسن کرونا اقدام کنند.
سیامک محبی اظهار داشت :با اعالم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از
پانزدهم شهریورماه متولدان سال  ۱۳۶۳و قبل از آن و همچنین دانشجویان مراکز
آموزش عالی و طلبهها میتوانند با مراجعه بهیکی از مراکز تجمیعی واکسیناسیون
دراستانواکسنکروناتزریقنمایند.

کلید شادکامی در خانوادههای موفق

گروهزندگی؛زهرهسعیدی:
شاید از برخی افراد نزدیکتان تا به حال شنیده باشید که می گویند :نمی دانم
چطور است فالن خانواده اینقدر موفق و شاد هستند اما مثال خانواده ما مدام
همه با هم درگیرند یا به هم اعتماد ندارند یا اینکه نمی توانیم یک میهمانی دسته
جمعی با هم برویم و هرکسی ساز خودش را می زند!
خانواده های موفق و شادکام از فضا نیامده اند ،آنها هم در همین اجتماع زندگی
کرده اند ،حتی برخی تحصیلکرده هم نیستند چرا که شاید اعتقاد داشته باشید
افراد تحصیلکرده خوشبخت و موفق هستند! خیر اینطور نیست که صد در صد
افراد موفق  ،افراد تحصیلکرده باشند .منتها این خانواده ها رمز و کلید موفقیت را
دارند که آن هم سخت نیست منتها عمل کردن بدان شاید سخت به نظر برسد.
طی یک بررسی تحقیقاتی در بین برخی خانواده ها مشخص شده که خانواده
های موفق دارای چند ویژگی مشترک هستند که در این گزارش به برخی از آنها
اشاره می کنیم:
-1اعضای خانواده های موفق با هم مشورت و گفت و گو میکنند
کلید طالیی روابط در خانواده های موفق  ،مشورت و گفت وگو کردن مدام با
هم است.این خانواده ها با هم به ظاهر و باطن قهر نیستند و مدام درباره مسائل
مختلف با هم به شور می نشینند و نظر هم را می پرسند تا با گفت وگو و مشورت به
تفاهم برسند و سعی می کنند اگر سوتفاهمی بینشان پیش می آید ،آن را در درون
خود بدون اینکه کسی بفهمد ،حل کنند.
از همینجا مشخص می شود که خانواده هایی که صحبت ها و مسائل درونی
شان به بیرون از خانه رخنه می کند ،دچار آسیب هستند این خانواده ها عموما
اعضا به جای اینکه با هم گفت وگو کنند با دیگران صحبت می کنند و نظر بقیه را
می خواهند چه اینکه مشخص نیست دیگر نظرات سوء یا درست باشد.
-2افراد در خانواده های موفق به هم اعتماد دارند
اعضای این خانواده ها به هم اعتماد دارند و از اعتماد هم سواستفاده نمی
کنند .اعتماد یکی از پایدارترین ویژگی ازدواج موفق و خانواده موفق است .پس
اگر می بینید در یک خانواده ای هر یک از اعضا یواشکی کارهایی می کند که
دیگران نمی دانند ،زن و مرد به هم اعتماد ندارند و هر یک پنهان کاری های
خاصی دارند ،بچه ها هم در این خانواده ها یواشکی کار می شوند .دوستان
پنهانی و میهمانی های پنهانی خواهند داشت ،فضای مجازی شان قابل بررسی
نیست و مدام کارهایی می کنند که پدر و مادر از آن راضی نیستند.
چه اینکه خود این پدر و مادرها بنای چنین بی اعتمادی را کاشته اند و نتیجه
اش نیز همین است که بچه ها مرتکب اشتباهات زیادی می شوند چرا که طرف
مشورت و صحبتشان دیگرانی هستند که در بیرون از فضای خانه وجود دارند و
مشخص نیست که می توان به آنها اعتماد کرد یا خیر.
-3احساس مسئولیت درونی و بیرونی در خانواده های موفق
احساس مسئولیت یکی از پایه های زندگی زناشویی محسوب می شود وقتی
یک مرد و زن هر یک نسبت به وظایف و مسئولیت هایشان واقف بوده و تمام و
کمال آن را به جا بیاورند فرزندان این خانواده نیز مسئولیت پذیر می شوند چرا که
این الگو را در خانه شان مشاهده کرده اند.
اعضای این خانواده تا جایی که امکان دارد با هم هستند ،در میهمانی ها یا
انجام کارهای مختلف روی هم حساب می کنند و هم را تنها نمی گذارند .بنابراین
همدلی،همکاری،همفکری،هماهنگیرابقایخانوادهخوشبختمیدانند.

 -4احترام به سالیق اعضای خانواده
گاهی دور و اطرافمان کسانی را می بینیم که برای یک سفررفتن نمی توانند
در خانه شان برنامه ریزی کنند و به یک نقطه اشتراک برسند هر کسی در این
خانه ساز خود را می نوازد ،به نوعی کسی به سلیقه دیگران اهمیتی نمی دهد .در
حالیکه در یک خانواده موفق اعضا به سالیق و عقاید هم احترام می گذارند و بدان
عمل می کنند  .طی برنامه ریزی براساس سالیق هم سفر می روند یا میهمانی و
تفریح انتخاب می کنند یا اینکه یک بازی مشترک را انجام می دهند و با هم ورزش
کرده یا موسیقی گوش می دهند.
پایه چنین احترامی را نیز پدر و مادرها در خانه می گذارند .وقتی آنها به خواسته
های هم اهمیت می دهند چنین سنگ بنای درستی گذاشته می شوند .در این
خانه ها خواسته های طبیعی اعضا بدون نگرانی و خشونت ابراز می شود.
افراد در خانواده به حریم یکدیگر احترام می گذارند و از حدود مشخص شده
خود فراتر نمی روند .اینطورنیست که مشاهده کنید پدر و مادر گوشی هم را چک
میکنندیایواشکیهمدیگرراتعقیبمیکنندچونبههماعتمادندارندوجلوی
بچه ها هم این حرمت را نگه نمی دارند و درباره اش صحبت می کنند.
در این خانواده ها حرمت بزرگترها مثل پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و دیگر اعضای
فامیل هم نگه داشته می شود.
-5اعضا از هم مراقبت می کنند
یکی از ویژگی های انسانی این است که در یک اجتماع و یک خانواده اعضا
مراقب هم باشند و اجازه ندهند دیگران نیز برای خانواده شان مشکل ایجاد کنند
اگر در یک خانواده ای مشاهده می کنی که بیماری جسمی یا روحی یکی از
اعضا برای دیگران مهم نیست و وقعی بدان نمی گذارد بدانید که همه اعضا به
زودی دچار مشکل می شوند نظیر همان کشتی سوارانی که زیر پای خود را سوراخ
می کردند و در نهایت هم غرق شند.
اعضای خانواده های سالمت و شادکام نگران سالمت روحی و جسمی یکدیگر
بودهوازهممراقبتمیکنند.اگرچنانچهمشکلیبهوجودآید،نهایتسعیخود
را در حل مشکل به کار می برند.
در نهایت اگر شما در خانواده تان در هر یک از این زمینه ها دچار مشکل هستید
می توانید همه چیز را با مرور زمان بازسازی کنید منتها مسئله اصلی این است که
باید بدانید همه چیز نیاز به تعمیر کردن دارد ،حتی روابط  .از مشکالت ،ناراحتی
ها و دلخوری ها فرا رنکنید ،آنها روی هم تلمبار می شوند و یک مرتبه منفجر شده
یا شما را ناامید می کنند .بهتر است با هم همکاری کنید ،رابطه یک کار دو نفره
در زندگی زناشویی و چند نفره در یک خانواده بزرگتر است یک نفر به تنهایی نمی
تواند رابطه را به موفقیت برساند پس دست به سوی همسرتان دراز کنید و از او هم
کمک بگیرید .شاید برخی سوال کنند که چطور می توانند باب گفت وگو را باز
کنند ،نشان دهید که قابلیت شنیدن گله و انتقاد را دارید اگر گالیه همسرتان به
شما بر می خورد به مرور رابطه شما به سردی خواهد گذاشت ،اجازه دهید به قول
خودتان این دمل چرکی را باز کند و هر چه می خواهد بگوید و شما هم گوش شنوا
باشید .و در نهایت اینکه تمرکز خود را بر قسمت های مثبت زندگی تان بگذارید
نه قسمت های منفی .وگرنه منفی ها همیشه و همه جا هستند ،برقراری درست
رابطه و تعمیر آن نیاز به توجه بدین نکات دارد اگر شرایط خراب تر از این حرف
هاست که به مرور زمان بتوانید تعمیر کنید ،با یک روان شناس خانواده نیز دراین
زمینه مشورت کنید و راه و چاه را یاد بگیرید.

اعتیاد به اینترنت تا اضافه وزن ؛

آسیبهاییازدهگانهآموزش«صرفامجازی»
با گسترش همهگیری ویروس کرونا ،بسیاری از کشورها
در دو سال گذشته ،به روشهای مختلفی تعطیلی مدارس
و دانشگاهها را تجربه کردند؛ در کشور ما نیز سال تحصیلی
گذشتهغیرحضوریوبهاصطالحآنالینبرگزارشدومیلیونها
دانشآموز و دانشجو از حضور در محیطهای آموزشی محروم
بودند.
آموزش غیرحضوری بویژه در شرایط خاص مانند بروز و
همهگیری بیماریها و سایر حوادث و باالیا مزایایی دارد
که نمیتوان از آن گذشت؛ از جمله امکان تداوم آموزش
از محیطهایی خارج از مدرسه ،صرفهجویی در هزینههای
رفتوآمد و انرژی؛ اما باید توجه داشت ،این مزایا تنها بخشی
از واقعیتاند و آفات و پیامدهای فراوان آن نباید معغفول بماند.
غفلت از آموزش حضوری و تکیه صرف به فضای آنالین و
آموزشهای از راه دور ،آسیبهای فراوانی دارد که الزم است به
صورتی ویژه به آن توجه شود.
افتشدیدعلمی
نخستینآسیبغیبتآموزشحضوری،افتشدیدعلمیو
کمسوادی بسیاری از دانشآموزان بوده است.
مشاهدهها نشان میدهد بخشی از دانشآموزان پایههای
اول و دوم دبستان حتی در خواندن و نوشتن مشکل دارند؛
این افت درسی تنها شامل پایههای اول و دوم نیست و نتایج
امتحانات نهایی پایه دوزادهم در سال گذشته نشان از افت یک
و نیم نمرهای در کارنامه دانشآموزان دارد.
اضافه وزن دانشآموزان و معلمان
حضور در خانه و امکان دریافت دروس از طریق گوشی تلفن
هوشمند یا لپ تاپ ،باعث کاهش تحرک و افزایش چاقی
میشود.
بررسیها نشان میدهد میزان اضافه وزن دانشآموزان از
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رسیده است که پیامدهای خاص سالمتی و بهداشتی به
همراه خواهد داشت.
این تبعات حتی دامنگیر معلمان و کادر اداری مدارس
هم شده و بسیاری از آنها با مشکالت ناشی از کم تحرکی
دستوپنجهنرممیکنند.
بینظمیواختاللهایخواب
یکی از دیگر جنبههای ظاهرا مفید آموزش مجازی ،مقید
نبودن به ساعات ثابت روزانه و شناور بودن زمان استفاده از
محتواهای درسی است؛ این مزیت البته معایبی هم داشته و
باعثبینظمیدرساعاتخوابوبیداریوتغیرسبکزندگی
دانشآموزان و آموزگاران شده است.
با تعطیلی مدارس ،بسیاری از دانشآموزان خود را موظف
به رعایت نظم و ترتیب در کارها و بیداری در ساعات اولیه صبح
نکرده و از آن سو ،شبها تا دیرقت بیدار میمانند ،در حالیکه

مدارس حضوری ،معلم و متعلم را موظف میکردند در ساعات
مشخصی از روز در کالس درس حضور داشته و نسبت به
ساعات خواب و بیدار خود حساس باشند.
تنهاییوافسردگی
مزیت مهم دیگر آموزش حضوری ،همگرایی روندها و
پیوندهای فردی و جمعی است؛ دانشآموزی که میتوانست
در محیط مدرسه تجربه دوستیهای لذت بخش کودکانه و
نوجوانانه را کسب کند ،اکنون به صورتی منزوی در کنج خانه
است و تنهایی را تجربه میکند.
این وضعیت باعث گسترش افسردگی ،پرخاش و غفلت از
مراودههای انسانی شده است .جنبههای اجتماعی و میان
فردی حضور فیزیکی در مدرسه ،از مهمترین کارکردهای
شیوههای سنتی و از دالیل مهم تداوم آن هستند.
کاهشمهارتهایاجتماعی
بسیاریازمتخصصانوروانشناسان،کارکردهایاجتماعی
آموزش حضوری را مهمترین مزیت این روش تحصیلی
میدانند.
با حضور کودکان و نوجوانان در محیط مدرسه ،امکان
آموزش و تمرین مهارتهای اجتماعی فراهم میشود؛ از
جمله مهارتهای همدلی ،حل اختالف ،همکاری و  ...با
تعطیلی کامل مدارس و محرومیت میلیونها دانشآموز از
این امکان مهم ،بیم آن میرود در آیندهای نزدیک با نسلی از
جوانانمواجهباشیمکهحداقلهمدلیومهارتهایاساسی
زندگیجمعیراآموختهاند.
محرومیت از مهر معلم و مشاور مدرسه
در کنار این موارد ،هرگز نمیتوان از آثار تعامالت روانی و
فردی میان آموزگار و دانشآموز به ویژه در پایههای نخست
ابتدایی گذشت؛ بخش مهمی از آموزش و رشد فردی و
عاطفی دانشآموز در مدرسه شکل میگیرد.
محرومیت کودکان از مواجهه حضوری با آموزگار و دیگر
کارکنان مدارس مانند مشاور مدرسه ،بیتردید باعث ظهور
و بروز اختاللهایی در فرآیند رشد و بلوغ عاطفی-روانی
کودکان شده و امکان مشاورههای همدالنه و رفع مشکالت
روانشناختی در مدارس را به حداقل رسانده است.
جای خالی زنگ ورزش و جشنها
یکیدیگرازپیامدهایمنفیتعطیلیمدارس،حذفکامل
زنگهای ورزش و برگزاری مراسم و مناسبتهای مختلف ملی
و مذهبی است.
اگرچه بسیاری از کارشناسان از کیفیت زنگ ورزش مدارس
گالیه میکنند ،اما زنگهای ورزش ،در بدبینانهترین نگاه،
عامل تحرک ،شادی و تفریح دانشآموز بوده که اکنون از
دسترس خارج شدهاند.
جنبه دیگر ،برگزاری مراسم و جشنهای ملی و مذهبی

در مدارس است که به سهم خود ،نقش مهمی در گسترش
شادی و نشاط داشتهاند؛ این مراسم اگرچه در برخی مدارس
در سال تحصیلی گذشته به صورت آنالین برگزار شدهاند اما
هرگز نمیتوانند جایگزین جشنهای حضوری و جمعهای
نشاطآورفیزیکیباشند.
غفلت از جنبههای پرورشی و فوق برنامه مدارس
در کنار کارکردهای آموزشی ،ورزشی ،شادیآور و تحرک
بخش ،یکی از مهمترین جنبههای آموزش حضوری،
کارکردهای پرورشی و غیردرسی آن است؛ این جنبه به هیچ
وجه در فضاهای آنالین قابلیت اجرا ندارد و در صورت ادامه
وضع موجود ،بخشهای بزرگی از دانشاموزان از برنامههای
پرورشی همچون آموزشهای مذهبی ،پذیرفتن مسئولیت،
کار جمعی ،فعالیتهای هنری مانند سرود ،تئاتر ،روزنامه
دیواری ،مجسمهسازی و مسابقات هنری و فرهنگی مدارس
محرومخواهندبود.
یکنواختی و دلزدگی از آموزش
اتفاق مهم دیگری که در سال تحصیلی گذشته رخ داده
است ،خستگی دانشآموز و معلم از فضای یکنواخت درس
و کالس مجازی بوده و باعث دلزدگی بسیاری از کودکان و
نوجوانان از فضاهای درسی و علمی شده است.
حضور چندین ساعته در یک پلت فرم مجازی و نبود تنوع و
هیجان و یکنواختی کالسهای درس ،از دالیل این وضعیت
است.
هزینههایاینترنتوعدمدسترسیها
تجربه سال تحصیلی اینترنتی نشان میدهد استفاده
از فضای آنالین برای بخش مهمی از خانوادهها هزینهها
و مشکالت بسیاری به همراه داشته و در نتیجه برخی از
دانشآموزانمجبوربهترکتحصیلشدهاند.
در شرایط تحریمهای سنگین اقتصادی و پیامدهای
منفی آن بر معیشت و اشتغال خانواده ،هزین ه خرید یا تامین
گوشیهای تلفن هوشمند و اشتراک اینترنت بار مالی دیگری
بر دوش خانوادهها قرار داده است که برخی از اقشار ضعیف و
محروم قادر به تامین آن نیستند.
از طرفی در بسیاری از مناطق دورافتاده و نیز دانشآموزان
عشایر کشور ،امکان دسترسی به اینترنت را ندارند و این
موضوع ،باعث محرومیت شدید آموزشی آنها شده است.
اعتیادبهاینترنت
تجربه سروکار داشتن روزانه با گوشیهای هوشمند و
فضاهای آنالین ،باعث بروز مشکل جدی و جدید دیگری با
عنوان اعتیاد به اینترنت شده است.
بررسیها نشان میدهد اکنون وابستگی زیانبار به فضای
آنالین و پیامدهای منفی آن ،در میان بخشهای بزرگی از
معلمان و دانشآموزان رو به افزایش است.

مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف خبرداد:

برپایی 7300روضه خانگی
با حضور مبلغان اوقاف

مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف گفت :طی دهه نخست ماه محرم امسال و در
قالب طرح «هر خانه یک هیئت» 7300 ،روضه خانگی با حضور مبلغان سازمان
اوقاف برگزار شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم ،حجتاالسالم
والمسلمین هادی شفی عزاده با اشاره به طرح اعزام مبلغ سازمان اوقاف در ماه محرم
امسال و سایر مناسبتها اظهار کرد :اداره کل اعزام مبلغ زیر نظر معاونت فرهنگی
و اجتماعی سازمان اوقاف فعالیت میکند و در قم مستقر است .وی افزود :طی
دوران شیوع کرونا و در هفت مناسبت مذهبی مهم ،شاهد اعزام مبلغ توسط این
اداره کل بودیم به طوری که در هیچ کدام از مناسبتهای تبلیغی نبوده که اعزام
مبلغ صورت نگیرد .مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه با
توجه به محدودیتهای ناشی از شیوع بیماری ،استفاده از ظرفیت فضای مجازی
در دستور کار قرار گرفته است گفت :کانالها و صفحات اختصاصی مراکز افق و
بقاع متبرکه از قبل فعالیت میکردند و مخاطبانی داشتند که اقدامات تبلیغی هم
با بهرهگیری از همین پتانسیل جزو اولویتها قرار گرفت به طوری که تبلیغ دینی در
 1800کانال در حال انجام است .وی ادامه داد :در دهه نخست ماه محرم امسال هم
بر اساس فرمایش رهبر معظم انقالب که فرمودند ما نیاز به مجالس حسینی داریم،
سعی کردیم با رعایت همه پروتکلها ،اعزام حضوری و مجازی در دستور کار سازمان
اوقاف قرار گرفت .شفی عزاده با اشاره به شرکت  750نفر از مبلغان روحانی سازمان
اوقاف در طرح «هر خانه یک هیئت» در سراسر کشور عنوان کرد :اطالعرسانی
برای این طرح از مدتها پیش از طریق ادارات کل اوقاف استانها و مراکز افق بقاع
متبرکهصورتگرفت البته از 1700نفر از مبلغانبومی مستقردر استانهاهمدر این
طرح استفاده شد .مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد :بر این
اساس هر کس که مایل بود روض ه خانگی برگزار کند ،میتوانست از مبلغان سازمان
اوقاف استفاده کند؛ استقبال از این طرح بسیار چشمگیر بود به طوری که در سراسر
کشور  7300روضه خانگی با حضور این مبلغان برپا شد .وی از برگزاری 4500
مراسم سوگواری در بقاع متبرکه شهرها و استانهای مختلف خبر داد و گفت :در
این مدت همچنین شاهد برپایی عزای حسینی در 5800مسجد و 3400حسینیه
بودیم ضمن اینکه 400مورد روضهخوانی هم در ادارات برگزار شده است .شفی عزاده
تصریح کرد :در همه این مراسم ،شیوهنامههای بهداشتی بر اساس دستورالعمل
ستاد ملی مقابله با کرونا ،با دقت اجرایی شدهاند .مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف
و امور خیریه گفت :طرح هر خانه یک روضه از یکم تا دوازدهم ماه محرم اجرایی شده
البته اعزام مبلغ در دهه پایانی ماه صفر هم با قوت بیشتری در دستور کار قرار دارد.
وی در مورد حضور مبلغان سازمان اوقاف در فضای مجازی عنوان کرد 560 :نفر از
مبلغان مجرب و متخصص در حوزههای گوناگون ،با حضور کانالهای بقاع متبرکه و
مراکز افق ،کار تبلیغ را با بهرهگیری از ظرفیت شبکههای اجتماعی دنبال میکنند.
مدیرعاملسازمانفرهنگیهنریورزشیشهرداریقمخبرداد:

برگزاری آیین «روضه شهید » در جوار
خانهشهیدانوجانبازان

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم از برگزاری آیین روضه
شهید خانه شهید در جوار خانه شهیدان و جانبازان قمی خبر داد.
ابوالقاسم مقیمی با اشاره به برگزاری آیین «روضه شهید؛ خانه شهید» اظهار کرد:
هدف اصلی این طرح ها تعظیم شعائر حسینی(ع) و تکریم خانواده های شهدا،
جانبازان و ایثارگران است که امسال هم به دلیل شرایط خاص کرونایی و محدودیت
برپایی مجالس و محافل سوگواری در فضاهای سربسته در جوار منازل شهدا و در
فضاهای باز و غیرمسقف به اجرا در می آید .مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری ورزشی
ادامه داد :طرح روضه شهید خانه شهید از دهه دوم محرم سال جاری آغاز شده و تا
پایان سال و در مناسبت های مختلف با رعایت کلیه ضوابط بهداشتی مقابله با کرونا و
حفظ فاصله اجتماعی در جوار خانه شهیدان گرانقدر شهر به اجرا گذاشته می شود.
وی عنوان کرد :در قالب این برنامه معنوی مراسم مداحی ،مرثیه سرایی و ذکر مصیبت
اهل بیت(ع) اجرا شده و فضای روح بخشی در محالت و کوچه ها و منازل خانواده
شهدای شهر مقدس قم ایجاد می شود .مقیمی ابراز کرد :در طرح روضه شهید خانه
شهید از خانواده های معظم شهدا ،ایثارگران و جانبازان هشت سال جنگ تحمیلی،
شهدای مدافع حرم ،شهدای آتشنشان ،شهدای سالمت و شهدای امنیت تقدیر به
عمل آمده و گوشه ای از قدرشناسی مردم والیت مدار قم از جان گذشتگی های ناتمام
خانواده شهدا به صورت عملی به تصویر کشیده می شود .وی با اشاره به استقبال
همسایگان و مردم محله از طرح روضه شهید خانه شهید گفت :این طرح از ابتدا به
دلیل برگزاری در محوطه باز و رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و شیوه نامه های ستاد
ملی مبارزه با کرونا با استقبال ویژه شهروندان همراه شده است .مدیرعامل سازمان
فرهنگیهنریورزشیشهرداریقمگفت:تاکنونازاینمجموعهبرنامه،مراسمروضه
خوانی در جوار بیوت معظم شهیدان علی سلیمانی و شهید حجت االسالم دامغانی،
شهید محمود مختاری شهید ناجا علیرضا همایی فصیح ،شهید سالمت احمد سلیم
آبادی و شهید مدافع حرم محمدمهدی ماال میری ترتیب یافته است.
رئیسادارهاستعدادهایدرخشانودبیرجشنوارهخوارزمیاستانقمخبرداد:

رشد  ۱۷۶درصدی طرحهای راه یافته قم
بهمرحلهکشوری

رئیس اداره استعدادهای درخشان و دبیر جشنواره خوارزمی استان از رشد ۱۷۶
درصدی طرحهای را ه یافته به مرحله اول کشوری داوری جشنواره بیست و سومین
جوان خوارزمی در بخش دانشآموزی خبر داد .علی طالبی با اشاره به اینکه تعداد
 ۸۰طرح در ۱۲رشته از طریق پژوهشسراهای استان در جشنواره خوارزمی امسال
ثبت نام کرده اند ،عنوان کرد :زمینه علمی هشتاد درصد این طرح ها رشته های
ادبیات و زبان فارسی ،هنر و کامپیوتر است که تعداد  ۳۲طرح در رشته هنر۱۸ ،
طرح در رشته ادبیات و زبان فارسی ۱۴ ،طرح در رشته کامپیوتر و  ۱۶طرح در دیگر
رشتهها به مرحله اول کشوری راه یافته است؛ از این تعداد  ۴۰طرح پژوهشسرای
خواجهنصیرالدینطوسیناحیهدو ۱۶،طرحپژوهشسرایشهیدزریناقبالناحیه
یک ۱۴،طرح پژوهشسرای شهید برقعی ناحیه سه ۹،طرح پژوهشسرای پروفسور
حسابی ناحیه چهار و  ۱طرح خانه علوم و فنون را به عنوان مشاور و حمایت کننده
علمی انتخاب نموده اند .وی خاطر نشان کرد :در سال تحصیلی جاری تعداد ۵۸
طرح متعلق به دانشآموزان دختر و  ۲۲طرح به دانشآموز پسر است که به شکل
انفرادی یا گروهی اقدام به ارائه آثار و طرحهای خود به پژوهشسراهای دانشآموزی
استان نموده بودند که از این میان ۸۰طرح به تفکیک در رشته های ۱۲گانه ادبیات
و زبان فارسی ،هنر ،کامپیوتر ،علوم دینی و قرآنی ،کشاورزی ،مکانیک ،شیمی،
علوم اجتماعی و روانشناسی ،عمران ،علوم زیستی و پزشکی ،برق و علوم شناختی
مشارکت کردند .طالبی افزود :در سال تحصیلی گذشته ۲طرح دانشآموزان استان
افتخار راهیابی به جمع بیست و پنج طرح برگزیده کشوری جشنواره بیست و دوم به
دست آورده اند که امیدواریم این افتخارات در سال تحصیلی جاری استمرار یابد.
ازسوی نماینده آیت الله سیستانی در ایران انجام شد؛

کمکپنجمیلیاردریالیبهاحداثمنازلزلزله
زدگانسیسخت

نماینده آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر جهان تشیع در ایران مبلغ پنج میلیارد
ریال برای احداث منازل زلزله زدگان محروم در سی سخت اهدا کرد.
پس از وقوع زلزله در شهرستان سی سخت ،سازمان بسیج سازندگی استان قم
با مشارکت ستاد کمک رسانی کریمه اهل بیت(س) اقدام به احداث  43واحد
مسکونی برای محرومین این شهرستان کرد .بخشی از اعتبار مورد نیاز احداث این
منازل با اعطای تسهیالت چهار و هشت درصدی توسط دولت تامین شده ،ولی برای
تکمیلهرواحدمبلغ ۱۶۰میلیونتوماناعتبارنیازاستکهتامینآنراستادمردمی
کریمه اهل بیت(س) و بسیج سازندگی استان قم تقبل کرده اند.

اقتصادی5

 شماره 5345ت وچهارم 
سهشنبه-شانزدهم شهریورماه  -1400سال بیس 

گفتوگو با یک استاد اقتصاد؛

چالشهای تغییر در پرداخت یارانهها؛ راهکارهای پیشنهادی

نخستین یارانه نقدی پس از استقرار دولت سیزدهم در این ماه به حساب سرپرستان
خانوار واریز خواهد شد .ب ه نظر میرسد دولت سیزدهم به دنبال افزایش مبلغ یارانه نقدی با
هدف حمایت از معیشت خانوار باشد .یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است بدون
رعایت دو پیشنیاز ،هرگونه اقدامی برای تغییر در پرداخت یارانهها آسیبزا خواهد بود.
صد و بیست و هفتمین مرحله یارانه نقدی در حالی در شهریورماه پرداخت خواهد شد
که دولت سیزدهم بهدنبال ایجاد تغییراتی در پرداخت آن است .مبلغ  ۴۵هزار تومانی
یارانه نقدی هر ماه به جمعیت حدود  ۷۸میلیون نفری یارانهبگیران پرداخت میشود و در
طول این سالها ثابت مانده است .با این حال ،ارزش یارانه نقدی سال  ۱۴۰۰در مقایسه
با سالهای ابتدایی دهه  ۱۳۹۰به دلیل تورم ،کاهش یافته است .با اینکه پس از افزایش
قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸یارانه دیگری با عنوان یارانه معیشتی به برخی از خانوارها تعلق
گرفت ،اما یارانه معیشتی نیز مبلغ ثابتی بود که نتوانست ارزش خود را در برابر تورم حفظ
کند .با اینکه دولت سیزدهم تا کنون موضوعگیری رسمی درباره یارانههای نقدی و یارانه

معیشت نداشته ،اما با توجه به اظهارنظرهای دوران تبلیغات انتخاباتی و نیز رویکرد پیشین
اعضای کابینه ،بهنظر میرسد دولت جدید در پی ایجاد تغییراتی در کم و کیف پرداخت
یارانه نقدی و یارانه معیشتی باشد .یکی از وعدههای انتخاباتی دولت سیزدهم ،تخصیص
کارت اعتباری معیشت  ۲۰۰هزار تومانی به خانوارهای دهک اول ،دوم و سوم و کارت
اعتباری معیشتی  ۱۰۰هزار تومانی به خانوارهای دهک چهارم و پنجم بود ،وعدهای که
زمان اجرای آن ،آخر پاییز اعالم شده است.
دو پیشنیاز برای افزایش یارانه نقدی
یک کارشناس مسائل اقتصادی بر این باور است که افزایش یارانه نقدی و حمایت از
معیشت خانوار بدون دو پیش نیاز ،امکانپذیر نخواهد بود.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در این رابطه
به ایرناپالس گفت :افزایش مبلغ یارانه نقدی نیازمند داشتن تصویری روشن از نظام
یارانه کشور است .اکنون ما هیچ تصویری از نظام یارانهای کشور نداریم و این موضوع نه

تنها در رابطه با یارانههای نقدی بلکه در رابطه با انواع یارانههایی که به کاالهای مختلف و
مانند آن پرداخت میکنیم نیز صادق است .وی افزود :نظام یارانهای کشور هرگز پاالیش
و بررسی نشده و آخرین دادهها و اطالعات پرداخت یارانه نیز در ایران در دسترس نیست؛
این در حالی است که برای تصمیمگیری در رابطه با افزایش یا عدم افزایش یارانههای
نقدی باید بدانیم که بهطور دقیق ،به چه بخشهایی یارانه پرداخت میشود و اثربخشی
آن را نیز بررسی و تحلیل کنیم .شقاقی شهری ،پیشنیاز دوم افزایش یارانههای نقدی را
نظام آماری دقیق و راستیآزمایی شده بیان کرد و گفت :در کنار پاالیش ،آسیبشناسی و
بررسی نظام و یارانهای کشور نیازمند دسترسی به بانک اطالعاتی از یارانهبگیران هستیم.
این بانک اطالعاتی میتواند نشان دهد که یارانه به چه کسانی داده شده و آیا این افراد
مستحق دریافت آن بودهاند یا خیر .بنابراین ما به یک نظام آماری دقیق و راستیآزمایی
شدهنیازمندیم.
دولت برای حمایت از معیشت خانوار چه راهی دارد؟
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به این پرسش که بهترین راهکار دولت
سیزدهم برای حمایت از معیشت خانوار چیست؟ گفت :دولت برای حمایت از معیشت
خانوار باید تصویر روشنی از نظام یارانهای کشور داشته باشد و همچنین بانک اطالعات
راستیآزماییشدهایازیارانهبگیرانفراهمکندزیراایندو،پیشنیازتصمیمگیریدررابطه
با شیوه ادامه پرداخت یارانهها و طرحهای حمایت از معیشت هستند .وی افزود :بدون این
دو ،نمیتوانیم تصمیم درستی در موضوع یارانهها بگیریم و هرگونه تصمیمی در این فضا،
پیامدهای مخرب را به کشور تحمیل خواهد کرد .عالوه بر این نمیتوان اطمینان حاصل
کرد که تغییرات بهوجود آمده بتوانند هدفمندی یارانهها را محقق کند.
جلوگیریازآسیبهایافزایشیارانه
این استاد اقتصاد با تأکید بر اینکه «دولت نمیتواند بدون رفع چالشهای گفته شده،
دست به نظام اصالح یارانه برای حمایت از معیشت خانوار بزند» ،توضیح داد :پیشنهاد
میشود اگر هدف دولت حمایت از معیشت خانوار است ،در گام نخست بانک اطالعات
دقیقی از یارانهبگیران بر اساس مؤلفههای درآمد ،ثروت و رفاه تهیه کند و در گام بعد،
اثربخشی یارانهها را مورد بررسی قرار دهد .باید توجه داشت زمانی که از اثربخشی صحبت
میکنیم ،باید هر دو یارانه نقدی و معافیتهای مالیاتی را در نظر بگیریم زیرا میتوان
معافیتهای مالیاتی را نیز نوعی یارانه در نظر گرفت .گام نهایی دولت برای حمایت از
معیشت خانوار این است که بر اساس بانک اطالعاتی تهیه شده ،تصمیمگیری کند در
چه مواردی نیاز به اصالح و جابهجایی منابع داریم .دولت باید توجه داشته باشد بدون
داده و اطالعات آسیبشناسی ،هرگونه اقدامی در جهت تغییر در پرداخت یارانهها آسیبزا
خواهدبود.

وزیراقتصاد:

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که اقتصاد ایران تاکنون به
صورت هوشمند مدیریت نشده و این سبب شده شاهد یک
نوع رهاشدگی ،به هم ریختگی و عدم شفافیت در اقتصاد
کشورباشیم.
«سید احسان خاندوزی» در برنامه گفت و گوی ویژه خبری
سیما افزود :افزایش نابرابری  ،فقر و تورم مشکالت زیادی را در
اقتصادی ایران به وجود آورد است و تنها با هوشمند سازی
سیستم ها می توانیم در این زمینه شفاف عمل کنیم.
وزیر اموراقتصادی و دارایی ادامه داد که اداره هوشمند
و برنامه ریزی اقتصاد ایران یکی از وظایف مهم ما در این
وزارتخانه است و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید زمینه
هوشمندسازیاقتصادایرانرافراهمکند.
وی با بیان اینکه وضعیت کسب و کار اقتصادی در کشور
مورد قبول نیست ،گفت :بهبود کسب و کار از دیگر اولویت
های ما است و وزارت امور اقتصادی و دارایی فقط نباید وصول
کنندهمالیاتباشد،بلکهبایدزمینهرونقوتوسعهاقتصادملی
را فراهم کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد :در دوره جدید درهای

اقتصاد ایران در نبود مدیریت هوشمند رها شده است
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای همه سرمایه گذاران ،صادر
کنندگان و فعاالن اقتصادی باز خواهد بود تا بتوانیم با توسعه
فعالیت های اقتصادی شاهد بهبود رونق کسب و کار در
اقتصادملیایرانباشیم.
خاندوزی بیان کرد :مقرراتزدایی و رونق کسب و کار یکی
از وظایف مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی است تا با صدور
مجوزها بتوانیم بدون معطلی از طریق درگاه ها مجوزهای الزم
را صادر کنیم تا هزینه تولید بیش از پیش کاهش یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد :بدون شک بازگشت
اعتماد مردم شاهبیت کار وزارت امور اقتصادی ودارایی ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و هیات وزیران خواهد بود.
وی یادآورشد :یکی از اموری که در اختیار وزارت امور
اقتصادی و دارایی قرار گرفته نمایندگی دولت در شرکتهای
دولتی است که وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع در این
شرکتهای دولتی محسوب میشود در حالی که هیچ وقت
شرکت ها در زمینه عملکردها پاسخگویی الزم را نداشته اند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تمام تالش ما در این دوره این
خواهدبودکههمهدرزمینهعملکردهایخودپاسخگوباشند،

یادآور شد :تالش خواهیم کرد بانکها ،بیمهها ،شرکتهای
دولتی و بازار سرمایه با ارائه شفاف عملکردها مردم را در جریان
امور خود قرار دهند تا اقتصاد ایران شاهد شفافیت بیشتری
باشد ،زیرا برخورد فعاالنه اعتماد مردم را نیز به وجود می آورد.
خاندوزی افزود :هرچند که ما  ۵۰میلیون نفر سهامدار
داریم ،اما هم اکنون تعداد زیادی از شرکت ها منتظر ورود
به بازار سرمایه هستند و پس از چند ماه تالش نتوانسته اند
این شرکت وارد بازار سهام شوند تا از منابع مالی بازار سرمایه
استفادهکنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد :رونق بازار بورس
مزیت های زیادی برای اقتصاد ملی دارد و همین چند روز
گذشته که سیمان در بورس عرضه شد ،قیمت سیمان بیش
از  ۲۵درصد کاهش یافت و هم اکنون هر پاکت سیمان به ۲۷
هزار تومان رسیده است و ما می توانیم این مساله را به سایر
کاالهای دیگر تسری دهیم تا زمینه بازگرداندن اعتماد بیشتر
به بورس عملی شود.
وی به واگذاری سهام دو باشگاه فوتبال پیروزی و استقالل
اشاره کرد و گفت :واگذاری سهام این دو باشگاه مشکالتی

دارد که هم اکنون همکاران ما در این وزارتخانه در صدد رفع
اینمشکالتهستند.
وزیر اقتصاد به اصالح نظام مالیاتی کشور تاکید کرد و گفت:
برایادارهاقتصادایرانمابهسیستممناسبمالیاتینیازداریم
و در یک فضای غبارآلود نمی توان مالیات گرفت ،بلکه باید با
استفاده از سیستم های هوشمند بتوانیم از واجدین شرایط
مالیاتعادالنهبگیرم.
وی اظهارداشت :یکی از برنامه های وزارت اقتصاد
جلوگیریازفرارمالیاتیاستوبرنامهپیشنهادیسازمانامور
مالیاتی بیش از  ۲سال است در دست تهیه است و قرار شده
درزمان مشخصالیحهاصالحنظام مالیاتی کشور آمادهشود،
زیرا تنها راه اداره کردن کشور ،کسب اطالعات مالی است تا
بتوانیمعادالنهازاشخاصمالیاتدریافتکنیم.
خاندوزی سپس به نحوه اجرای ماده  ۴۴قانون اساسی و
خصوصی سازی اشاره کرد و گفت :از سال  ۸۷که ماده ۴۴
قانون اساسی اجرایی شده ۱۳سال گذشته و همه از این نحوه
اجرایی خصوصی سازی در کشور گله مند هستند و امیدواریم
با همکاری مجلس شاهد اصالح قوانین در این زمینه باشیم.

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  140060330002006007مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001740مربوط به تقاضای آقای
مهدی مظفری فرزند حیدر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  119/50مترمربع پالک
شماره  86فرعی از  1947اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از محمد
رضا تیموری ثبت دفاتر الکترونیکی(593م الف)10979
 -2رأی شماره  140060330002005963مربوط به پرونده کالسه  1394114430002000250مربوط به تقاضای آقای
سید ناصر حسینی جناب فرزند سید علی اکبر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 58
مترمربع پالک شماره فرعی از1955اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه
از عباس افسر طی سند قطعی شماره 1338/4/31-4786دفترخانه (م الف)10980
-3رأی شماره  140060330002006490مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001887مربوط به تقاضای آقای
سعید احمدیفرزند مختار درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداثبناشدهبه مساحت 62/65مترمربع پالکشماره
فرعی از  1951اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از مریم احسانی از
ورثه ابولفضل احسانی(م الف)10981
-4رأی شماره  140060330002026976مربوط به پرونده کالسه  1399114430002003074مربوط به تقاضای آقای
حسین چهاردولی فرزند ولی محمد درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 326مترمربع پالک
شماره فرعی از 2262/3/25اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
اصغر صالحی نسبت به 150متر مربع و ولی چهاردولی نسبت به 176متر مربع (م الف)10982
-5رأی شماره  139960330002022137مربوط به پرونده کالسه  1398114430002000463مربوط به تقاضای آقای
بهزاد رحیمی فرزند محسن درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 121/30مترمربع پالک
شماره فرعی از 2169/32اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسین
غفاری صفحه 301دفتر( 133م الف)11016
-6رأی شماره  139860330002010610مربوط به پرونده کالسه  1391114430002016827مربوط به تقاضای آقای
حیدرعلیبهریفرزندحسیندرقسمتیازششدانگقطعهزمینکهدرآناحداثبناشدهبهمساحت 132مترمربعپالکشماره
 23فرعی از  1940اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم سند رسمی دارای مالکیت می باشد (م الف)11017
-7رأی شماره  140060330002006525مربوط به پرونده کالسه  1397114430002002581مربوط به تقاضای آقای
اکبر وفائی تاج خاتونی فرزند محمود درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  57مترمربع پالک
شماره فرعی از 2302/136اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از ذبیح
اله ابراهیمیان یسار صفحه 459دفتر(242م الف)11018
-8رأی شماره  139860330002029906مربوط به پرونده کالسه  1393114430002000158مربوط به تقاضای
نصرت نوری عجملو فرزند میکائیل درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 120مترمربع پالک
شماره  1854اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از اجاقعلی یوسفی بزچلوئی(م
الف)11019
 -9رأی شماره  139960330002019281مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002245مربوط به تقاضای آقای
رضا آقا زیارتی فراهانی فرزند ابوالحسن درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  174مترمربع
پالک شماره فرعی از 1835اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره89254
مورخ  80/6/26دفتر خانه  4قم(م الف)11020

-10رأی شماره  139960330002018626مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000808مربوط به تقاضای آقای
علی اصغر فتحی فرزند حسینعلی درقسمتی از چهاردانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت70
مترمربع پالک شماره فرعی از  2455/1اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی
صفحه  184دفتر (549م الف)11021
-11رأی شماره 139960330002018628مربوط به پرونده کالسه 1399114430002001842مربوط به تقاضای خانم
اعظم فتحی فرزند علی اصغر درقسمتی از دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 70
مترمربع پالک شماره فرعی از 2455/1اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت خریداری از علی اصغر فتحی
صفحه  184دفتر (549م الف)11022
-12رأی شماره  140060330002004207مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002124مربوط به تقاضای آقای
عینعلینوریفرزندصاحبعلیدرقسمتیازششدانگقطعهزمینکهدرآناحداثبناشدهبهمساحت 120مترمربعپالکشماره
فرعی از 2174مکرر اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک 3121اصلی تبدیل شده واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو
قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از عباسعلی سعیدی نسب صفحه 130دفتر( 36م الف)11024
-13رأی شماره 139760330002032721مربوط به پرونده کالسه 1392114430002004728مربوط به تقاضای آقتی
حسین سلطانی منفرد مقصودی فرزند محمد رضا درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت126
مترمربع پالک شماره فرعی از  2333و  2334اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری
مع الواسطه از فاطمه بیگدلی خریداری کرده است (م الف)11025
 -14رأی شماره 139960330002019799مربوط به پرونده کالسه 1397114430002000674مربوط به تقاضای خانم
نفیسه امیدی فرزند محمد درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 132مترمربع پالک شماره
فرعی از 2295/1اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره  27762مورخ
 95/8/18دفتر خانه  54قم(م الف)11026
 -15رأی شماره 140060330002005382مربوط به پرونده کالسه 1391114430002013590مربوط به تقاضای آقای
ابوالفضل دلیر فرزند غالمرضا درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  114/50مترمربع پالک
شماره فرعی از 2560/5/26/44اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
حامد یعقوبی و محسن و حسن چراغی صفحه  39دفتر  693و صفحه  266دفتر( 597م الف)11027
 -16رأی شماره 140060330002005242مربوط به پرونده کالسه 1399114430002001060مربوط به تقاضای آقای
مرتضی نعمتی فرزند احمد درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  120مترمربع پالک شماره
فرعی از 2300اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از علی بیات صفحه
 547دفتر( 306م الف)11028
موردتأییدقرارگرفتهوازآنجائیکهمقررگردیدهاستپسازنشرآگهیوانقضاءموعدمقررسندمالکیترسمیصادرگرددباتوجه
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 اول1400/06/01 :
نوبت دوم1400/06/16 :
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده
تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید
نمودهاند.
 -1رای شماره  140060330001002063مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000661مربوط به
تقاضایآقایمجتبیمحمدیسعادتفرزندنظامعلیدرششدانگیکبابساختمانبهمساحت 108/73مترمربع
پالک شماره  11285/24اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع
الواسطه از علی محمد بیگدلی صادره در دفتر  314صفحه (537م الف )11023
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر
گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع

اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک
قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به
مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و آفتاب یزد)
نوبت اول1400/06/01 :
نوبت دوم1400/06/16 :
مهرداد میر شکرائی -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

یک کارشناس بازار سرمایه اعالم کرد:

پیش بینی روند صعودی معامالت بورس
تا پایان سال

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :بر اساس پیش بینی های صورت گرفته به نظر می رسد
که روند معامالت بازار سهام تا پایان سال جاری تحت تاثیر تورم موجود در اقتصاد کشور،روند
مثبتی را تجربه کند و صعودی باشد.
سهیل کالهچی» به روند فعلی معامالت بورس و تصمیمات تیم اقتصادی دولت جدید
برای بهبود روند معامالت بازار اشاره و اظهار داشت :تاکنون صحبت های کلی در خصوص
معامالت بازار سرمایه از سوی تیم اقتصادی کابینه دولت سیزدهم مطرح شده است که بهتر
است برنامههای دقیقتری از سوی تیم جدید اقتصادی برای ایجاد برخی از شفافسازیها
در زمینه بازار سرمایه و دیگر مسایل اقتصادی حاکم در کشور مطرح شود تا بتوان آینده این
بازار را مورد ارزیابی قرار داد.
وی با تاکید بر پارامترهای تاثیرگذار بر معامالت بازار سهام تاکید کرد و گفت :ایجاد اصالح
چند روزه در بازار زمینه بازگشت دوباره روند صعودی به معامالت بورس را فراهم کرد که از این
لحاظ آینده این بازار را در میان مدت میتوان به صورت صعودی در نظر گرفت.
کالهچی اظهار داشت :براساس پیشبینیهای صورت گرفته به نظر میرسد که روند
معامالتبازارسهامتاپایانسالجاریتحتتاثیرتورمموجوددراقتصادکشورروزهایمثبتی
را تجربه کند و صعودی باشد.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که طبق ارزیابیهای انجام شده همسو با روند
صعودی نرخ دالر ،آینده روشنی پیش روی معامالت بازار سهام قرار خواهد گرفت و سهام
شرکتهای بزرگ که بخش بزرگی از مسیر بازار سهام تحت تاثیر این صنایع تعیین میشود،
بازدهی معقولی را در اختیار سهامداران قرار خواهند داد.
وی به دیگر عامل تاثیرگذار که اخیرا روند معامالت بورس را تحت تاثیر خود قرار داده است
اشاره کرد و گفت :موضوع دیگر حاکم در بازار سهام موضوع برجام و نتیجه مذاکراتی است که
میتواند تا حدودی روند معامالت این بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد.
کالهچی گفت :در صورت فراهم شدن زمینه برای توافق در برجام ،نرخ ارز به صورت
هیجانی رو به پایین حرکت خواهد کرد که شاخص بورس هم تحت تاثیر چنین اتفاقی برای
مدتی موقت وارد مدار نزولی خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد :سهامداران باید این موضوع را مدنظر داشته باشند که
تاثیر نتیجه برجام در بازار موقتی است و ممکن است معامالت بازار سهام برای مدتی محدود
تحت تاثیر چنین اتفاقی در کشور قرار بگیرد.
وی به موضوعی دیگر که طی چند روز اخیر تاثیرگذار بر روند معامالت بورس بود اشاره کرد
و گفت :در این زمینه میتوان به اتفاقات رخ داده در کشور افغانستان اشاره کرد ،غافل از آنکه
چه گروه یا جناحی در افغانستان یا دیگر کشورهای همسایه به قدرت می رسند اما در صورت
وجود آشوب در کشور مدنظر تا حدودی اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
کالهچی تاکید کرد :افغانستان از جمله کشورهایی است که از ایران واردات دارد ،ممکن
است ایجاد چنین ناآرامی هایی در کشور مدنظر منجر به بروز برخی از مشکالت در حوزه
صادرات ایران شود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت :اثر این اتفاق در بلندمدت در کشور نشان داده
خواهد شد و به مراتب عملکرد شرکت های صادرات محور حاضر در بورس و روند معامالت
این بازار را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
وی افزود :در صورت در نظر گرفته شدن بازار سرمایه به عنوان یک بازار آزاد ،عدم اعمال
قوانین محدودکننده و رفع قوانین محدود کننده شاهد تاثیر مثبت آنها بر معامالت بازار
خواهیمبود.
کالهچی به تغییر برخی از قوانین حاکم در بازار سهام تاکید کرد و گفت :مسایل موجود
در بازار مانند حجم مبنا و دامنه نوسان از جمله مباحثی هستند که بارها صحبت هایی در
خصوص تغییرات آن مطرح شده است ،در صورت اعمال آنها شاهد معامالتی مثبت در این
بازار خواهیم بود و آینده روشنی پیش روی این بازار قرار می گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود :به کار گرفتن معامالت الگوریتمی از دیگر اقداماتی است
که می توان برای بهبود روند بازار در دستور کار قرار داد تا امکان انجام خرید و فروش ها در بازار
در هر لحظه امکان پذیر شود.
ویادامهداد:وجودصفهایخریدوفروشدربازارمنجربهایجادحاشیههاییدرمعامالت
بازار شده است که بهتر است هر چه زودتر تصمیماتی برای رفع این مسایل در بازار اتخاذ شود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد :به کار گرفتن چنین مسایلی زمینه افزایش
نقدشوندگی ،عمق بخشیدن به معامالت بازار و ایجاد تعادل در حرکتهای مختلف بازار را
فراهم میکند و باعث کاهش رفتار و روند هیجانی معامالت بورس خواهد شد.
موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو اعالمکرد:

پیشبینیتداومخشکسالیدرپاییزامسال

موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو اعالمکرد :وضعیت بارش پاییز  ۱۴۰۰در اکثر مناطق
کشورتوسطعمدهمدلهایجهانیکمترازمقادیرمتوسطبلندمدتپیشبینیشدهکهاین
کاهشبراینیمهغربیکشوربیشترچشمگیراست.
بهگزارشموسسهتحقیقاتآبوزارتنیرو،پیشبینیمقداراختالفازمیانگینبلندمدت
بارش بر اساس نتایج حاصل از مدلهای جهانی مربوط به چهار مرکز پیشبینی برای فصل
پاییز ۱۴۰۰در سطح کشور انجام شده است.
بر این اساس ،وضعیت بارشها در فصل پاییز در بیشتر مناطق کشور (بهجز مناطق واقع در
سواحل دریای خزر و برخی از مناطق جنوبی) متناسب با پیشبینی دو مرکزMeteo France
و NCEPکمتر از میانگین بلندمدت پیشبینی شده است که این شرایط در نیمه غربی کشور
با اتفاق نظر بیشتری بین مدلهای مختلف همراه است.
در برخی مناطق رشته کوه زاگرس ،کاهش بارش نسبت به میزان بلندمدت تاریخی همین
دوره بین ۵۰تا ۱۰۰میلیمتر پیشبینی شده است.
بر اساس پیشبینیهای انجام شده ،در بیشتر مناطق کشور متوسط دمای فصل پاییز
نسبت به متوسط بلندمدت همراه با افزایش خواهد بود ،بهطوریکه نتایج پیشبینی مدلها
نشان میدهد که در برخی از مناطق ،افزایش دما نسبت به وضعیت متوسط بلندمدت
تاریخی ممکن است به باالتر از یک درجه سانتیگراد نیز برسد.
مدلهای جهانی پیشبینی فصلی وضعیت اقلیم توسط مراکز معتبر بینالمللی
هواشناسیمتعددیدرسطحجهانتوسعهدادهشدهاندکهازمعتبرترینآنهامیتوانبهمرکز
پیشبینیهای محیطی ایاالت متحده ( ،)NCEPمرکز اروپایی پیشبینیهای میانمقیاس
هواشناسی ( )ECMWF١سازمان هواشناسی فرانسه ( )Meteo Franceو دفتر هواشناسی
انگلستان ( )UK Metاشاره کرد.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادارخبرداد:

جزییات عرضه صندوق امالک و مستغالت

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :دستورالعمل صندوق
امالک و مستغالت طی هفتههای آینده ابالغ و تا پایان سال اجرایی میشود.
میثم فدایی درباره صندوقهای امالک و مستغالت افزود :در بخش مسکن دو صندوق،
زمین و ساختمان و امالک و مستغالت تعریف شده ،که صندوق زمین و ساختمان سمت
عرضه مسکن را تقویت میکند و سرمایهها از سرمایه گذار جمع آوری و برای ساخت مسکن
استفاده میشود ،اما در صندوق امالک و مستغالت بیشتر سمت تقاضای مسکن تقویت
میشود بطوریکه با جمع آوری سرمایه مردم ،صندوق اقدام به خرید و بهره برداری از امالک
مسکونی و تجاری میکند .وی اضافه کرد :در صندوق امالک و مستغالت ،امالک خریداری
و اجاره داده میشود و سود آن در قالب واحدهای سرمایه گذاری ،نصیب سهامداران میشود.
وی بیان کرد :در کشورما ،ملک به عنوان دارایی محسوب میشود و با توجه به افزایش قیمت
مسکن در سالهای اخیر ،قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است .با خرید هر واحد از
این صندوق ،مردم میتوانند در ملک سرمایه گذاری کنند و با افزایش قیمت مسکن ،قیمت
واحدهایصندوقنیزافزایشمییابد

آگهی ابالغ اخطاریه ماده  74پرونده
شماره139904030011004438/1:
شماره بایگانی پرونده9904745:خانم فاطمه نظری بدینوسیله اعالم
میگرددحساب بانکی شمانزدبانک ملت درقبال بدهی به بانک تجارت قم
بازداشتگردیدهوبهنفعبانکمزبوربرداشتمیگرددلذاطبقماده74آئیننامه
اجرای اسنادرسمی مراتب بشمااخطارمیشود.درضمن این آگهی دریک نوبت
درروزنامه چاپ ومنتشرگردیده است(.م الف)14408
رئیس اداره اجرای اسنادرسمی_مهدی روزخوش
تاریخچاپ1400/06/16:
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ورزشی

 شماره 5345ت وچهارم 
سهشنبه-شانزدهم شهریورماه  -1400سال بیس 

حسین بابایی موسس فوتبال شهرقائم قم در گفت وگو با «ایمان» مطرح کرد:

باامضاءتفاهمنامهایصورتگرفت:

همکاریتربیتبدنیسپاهوهیاتکاراتهقم

شکوفایی استعدادهای ناب فوتبالی درزمینهای خاکی شهر قائم
با تعطیلی فوتبال محالت ،فوتبال قم نابود شد

تربیتبدنی سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) و هیات کاراته استان قم پس از جلسه
مشترکمسووالندونهادبایکدیگرتفاهمنامههمکاریامضاءکردند.
برپایه این گزارش  ،حدود یک ماه بعد از برگزاری مجمع انتخابات هیات کاراته
استان قم که به انتخاب مهدی بیرانوند چهره شناخته شده این رشته به عنوان
رئیس جدید و پایان  18ماه بالتکلیفی این هیات ورزشی پرمخاطب ،پرافتخار و
مدالآور منجر شد ،رئیس کاراته برای حضور در یکی از مهمترین جلسات روزهای
آغازین کار خود در این هیات به سپاه رفت.
مهدی بیرانوند رئیس هیات کاراته قم به اتفاق رجب نخستین دبیر این هیات
ورزشی در این جلسه با سرگرد کوهی مسوول تربیتبدنی سپاه امام علی ابن
ابیطالب (ع) ،سرگرد فرجاللهی مسئول ورزش قهرمانی سپاه علی ابن ابیطالب
(ع) ،سروان محمدرضا حیدری رئیس هیات کاراته بسیج و سپاه و خانم موسوی
نایبرئیس هیات کاراته سپاه در مجموعه ورزشی نخلستان سپاه دیدار کرد.
طرفین در این جلسه پیرامون موضوعات مختلف در خصوص ورزش کاراته و
راهکارهای رشد و توسعه بیش از پیش این رشته ورزشی بحث و تبادل نظر کردند،
رشتهای که از سالهای آغازین بعد از پیروزی انقالب تا کنون قهرمانان زیادی را به
سطح اول کاراته ایران ،آسیا و جهان معرفی کرده و برای ورزش قم افتخارات زیادی
را به ارمغان آورده است .یکی از مهمترین موضوعات جلسه رئیس و اعضاء هیات
کاراته استان قم با مسووالن تربیتبدنی و ورزش قهرمانی سپاه و بسیج ،امضاء
تفاهمنامه همکاری بین طرفین بود که یکی از بندهای آن به تعامل ،هماهنگی
و جذب نخبگان ورزشی و استعدادیابی در بین بسیجیان و ورزشکاران اختصاص
دارد .همچنین تعامل و هماهنگی در فرهنگسازی و هدایت ورزشکاران به سمت
بسیج و منش پهلوانی و همچنین جذب و هدایت بسیجیان به سمت ورزش کاراته،
استعدادیابی و جذب ورزشکاران و تشکیل تیمهای ورزشی از جمله تیم مقاومت،
تعامل ،هماهنگی و استفاده از ظرفیتها و اماکن و امکانات یکدیگر در برگزاری
مراسمها و مسابقات در این تفاهمنامه مورد اشاره قرار گرفته است.
در این تفاهمنامه موضوعات دیگری نظیر حمایت و پشتیبانی از ورزشکاران و
قهرمانان کاراته ،تجلیل از پیشکسوتان ،مربیان ،داوران ،قهرمانان و خدمتگزاران
رشته کاراته و برگزاری مسابقات مناسبتی با هدف ایجاد شور و نشاط در بین
ورزشکاران استان قم نیز مطرح شده است.

گفت وگو  /ایمان  /رضا ملکی
اشاره :
اگر قبل از احداث بلوار پیامبر اعظم (ص ) ازطرف یزدانشهربه سمت جمکران رفته باشید دراین مسیر حوالی
شهرک قائم شاهد چندین زمین فوتبال بوده اید که درروزهای تعطیل جوانان عاشق فوتبال در این زمین ها
حضورداشتند  .این منطقه زمانی یکی از قطب های فوتبال قم بود که سکوی رشد تعداد زیادی از جوانان عالقمند
به فوتبال بود واستعدادهای نابی را به فوتبال قم معرفی کرد.اما با احداث این بلواروقرارگرفتن این زمین ها در مسیر
این بلوارو بی انگیزه شدن پیسکسوستان فوتبال این منطقه محروم بعلت کم توجهی مسئوالن ،دیگری خبر از
شوروحال فوتبال دراین منطقه محروم از شهر قم نیستیم گویا فوتبال دراین منطقه باخواب زمستانی رفته است.
این وضعیت را دردیگر قطب های فوتبال قم دراقصی نقاط شهر قم که بصورت زمین های خاکی بودنیز شاهد
هستیم و با تغییر کاربری این زمین ها فوتبال محالت قم نیز با نابودی کشیده شد و دیگر ازآن شورو حال گذشته
خبری نیست .زمانی عشق جوانان و نوجوانان منطقه محروم شهرک قائم فقط فوتبال بود وهمه آنها دوست
داشتند روزی در تیم افسر ویا مبتکرو تیم منطقه خود بازی کنند وتوانمندی خود را نشان دهند.استاد حسین
بابایی به همراه دیگر دوستان از جمله آقای مسیب اسماعیل زاده  ،رجب داودی وآقای حیدرزاده و دیگر عزیزان در
طول سالیان متمادی تمام تالش وکوشش خود را درفراهم کردن شرایط برای جذب جوانان این منطقه به فوتبال
و جلوگیری از به انحراف کشیدن شدن آنها به کار گرفتند که انصافا دراین مسیر کوتاهی نکردندوهرچه در توان
داشتند در طبق اخالص گذاشتند.حسین بابایی به عنوان موسس و پدر فوتبال درمنطقه شهرک قائم شناخته
می شود.درادامه گفت وگو با پیشکسوتان قم این بار خبرنگار ما به سراغ حسین بابایی از پیشکسوستان ارزنده و با
اخالق و فنی فوتبال قم رفته و با وی به گفت وگو نشسته که ماحصل آن را در ادامه می خوانید.

باهزینهشخصیفوتبالشهرقائمرازندهنگهداشتیم
این پیشکسوت فوتبال قم گفت :سال  54به کمک
دوستانم آقایان رجب داودی،مصطفی نجفی و مسیب
اسماعیل زاده درصدد جمع آوری نیروهای جوان و تاسیس
تیمهای فوتبال در این منطقه بر آمدیم.خوشبختانه در آن
زمان رویکرد جوانان به فوتبال عالی بود و در مسیر تالش
بسیار که به انقالب اسالمی ختم شد و بعد از آن ادامه یافت
توانستیم تیم فوتبال افسر را بعنوان نماینده فوتبال منطقه
محروم در قم معرفی نماییم.
بابایی افزود:اولین حضور ما در مسابقات زیرگروه دست

باحمایتشرکتمبتکرفوتبالشهرقائمدرسطحقمدرخشید

وی ادامه داد :خوشبختانه در مدت سه سال تحت پوشش
مالی شرکت مبتکر قرار گرفتیم که در این سه سال حضوری
درخشان و بسیار خوب در فوتبال قم داشتیم .روزهای جمعه
اگر به منطقه شهر قائم و زمینهای خاکی کنار ریل راه آهن
سر می زدید شاهد بودید که بیش از  200جوان از صبح تا
شامگاه در این زمینها مشغول بازی فوتبال هستند و برگزاری
مسابقات محالت و ورود تیمهای باشگاهی معتبر در این
مسابقات با بازیکنان نامدار خود از جمله اقدامات شایسته
ای بود که برای فوتبال این منطقه انجام دادیم.

تقدیم ایشان مینمایم بعد از آن ما به فراموشی سپرده شدیم و
این فراموشی تا امروز ادامه داشت.
با تعطیلیفوتبال محالت ،فوتبالقم نابود شد
این پیشکسوت فوتبال قم تصریح کرد :با کمرنگ شدن
و تعطیلی فوتبال محالت و آموزشگاهها فوتبال قم درمسیر
نابودی قرار گرفت که وضعیت فوتبال قم را بجای رسانده
که دیگر در دو دهه گذشته استعدادی در فوتبال قم ظهور
نکرده است و اگر استعدادی بوده انگشت شمار بوده و آنها
نیز به دلیل عدم حمایت الزم عطای فوتبال را به لقای اش
ببخشیده و به دنبال زندگی خود رفته اند.
بامسبباننابودیتیمفوتبالصبابرخوردشود
وی دربخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه از ظرفیت
های تیم فوتبال صبا به هیچ وجه در جهت توسعه زیرساخت
ها ی فوتبال قم استفاده نشدگفت تیم فوتبال صبا ظرفیت
خوبی برای استان قم بود که متاسفانه با بی داریتی مسئوالن

از تمام ظرفیت ها وتجربه پیشکسوتان این رشته دراولویت
قرارگیرد اظهارداشت :باتوجه به اینکه درحال حاضر سکان
هدایت فوتبال قم در دستان دکتر باقری قرار گرفته است
انتظار می رود این عزیزبا استفاده از افراد شایسته و کسانی
که کارنامه قبولی در فوتبال استان دارند و با بهره گیری از
نیروهای بازنشسته و استخوان خورد کرده های فوتبال شهر
بتوانند چرخ فوتبال استان را به حرکت در آورد.
حسین بابایی تاکید کرد :اگر منابع مالی به فوتبال قم
تزریق نشود در به همان پاشنه قبل خواهد چرخید و تغییری
در وضعیت فوتبال قم شاهد نخواهیم بود باید از ظرفیتهای
اقتصادی داخل و خارج استان برای پیشرفت و توسعه
فوتبال قم استفاده کرد و از توان افراد متخصص در این امر
هم حتما باید بهره گرفت.
پیشکسوت فوتبال قم بیان داشت :انتظار دارم دردوران
مدیریت دکترباقری حرکت درست و اصولی در بدنه فوتبال

رئیس هیات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی قم خبرداد:

درخشش ۲ورزشکار قمی در انتخابی
تیم ملی زورخان ه ای کشور
رئیس هیات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی قم گفت ۲ :ورزشکار قم با
درخشش در رقابت های انتخابی تیم ملی بزرگساالن ورزش زورخانه ای کشور ،به
عضویتاینتیمدرآمدند.
امیر فردی افزود :این رقابتها به مناسبت بزرگداشت هفته دولت و جام شهیدان
رجائی و باهنر با حضور وزیر ورزش و جوانان از روز چهارشنبه  ۱۰شهریورماه به
مدتدوروزدرمجموعهفرهنگیورزشیغدیرتهرانباحضورمدعیانکسبعنوان
برتری و تصاحب پیراهن تیم ملی از ۲۰استان کشور برگزار شد.
وی ادامه داد :رقابت در رشته میانداری انفرادی به دلیل حضور بهترین ورزشکاران
این رشته از سطح کیفی بسیار باالیی برخوردار بود و ورزشکاران پس از پشت سر
گذاشت یک جدال سخت و نفس گیری و کسب امتیازات الزم ،مجوز حضور در
رشته های دیگر مهارت های فردی از جمله چرخ تیز ،چرخ چمنی ،سنگ ،کباده،
میل بازی و میل گیری را کسب کردند.
فردی افزود :علی اکبر خاکدوست ورزشکار ارزشمند قمی موفق شد با درخشش
در این رقابت ها موفق شد در رشته میانداری انفرادی ،چرخ تیز و میل بازی پیراهن
تیم ملی را به تن کند ضمن اینکه حسین قمی دیگر ورزشکار خوش آتیه این استان
نیز در میل سنگین به عضویت تیم ملی درآمد.
در رقابت های انتخابی تیم ملی بزرگساالن ورزش زورخانهی کشور ،سرانجام
 ۳۰ورزشکار برتر موفق به عضویت در تیم ملی شدند .این رقابت ها در سه رشته
مرشدی ،میل سنگین و میان داری انفرادی برگزار شد.

سوم فوتبال قم بود که در سال  59توانستیم در رده های
مختلف سنی نوجوانان،جوانان  ،امید و بزرگسال با 150
نفرنیرویفعالحضورداشتهباشیم.پیشکسوتفوتبالقم
درادامه بابیان اینکه 12تیم محلی در شهر قائم داشتیم و
مدیریت کردن این تعداد نیروهای جوان با جیبهای خالی
بسیار سخت بود.منابع مالی نداشتیم و برای خرید توپ و
لباس تیمها با مشکل مواجه بودیم اما عشق به جوانان ما
را بر آن داشت که با هزینه های شخصی بچه ها را مورد
حمایت قرار دهیم که در این راه با مشکالت بسیاری روبرو
بودیم.

مسئوالن نگاه دلسوزانه ای به منطقه محروم
شهرقائمندارند
موسسفوتبالشهرقائمقمدربخشدیگریازسخنانخود
بابیان اینکه دل پردردی از مسئوالن دارم بیش از  40سال
است که در مسیر خدمت به جوانان درتالشم اما هیچگاه
نگاه دلسوز مسئولی را برای جوانان این منطقه ندیدم .تنها
در زمان نمایندگی جناب آقای محمدرضا اسماعیلی مقدم
در مجلس شورای اسالمی کمکهای ارزنده ای برای توسعه
فوتبالدرشهرقائمشدکهازهمینجاتشکرخالصانهخودمرا

ایران  -عراق در تقابل شماره ۳۰؛

شهریورماه حکایت از برد ایران دارد

بیژنذوالفقارنسب:

مقابل سوریه خوب نبودیم؛ دیدار با عراق
تاثیرگذاراست

پیشکسوت فوتبال ایران ،گفت :یکی از عواملی که باعث شد تیم ملی ایران در
بازی با سوریه کیفیت همیشگی را نداشته باشد عدم برگزاری اردو و تمرین بود .به
تیمی که در این دیدار برنده شد از نظر فنی نمره باالیی نمیدهم.
«بیژن ذوالفقارنسب» با اشاره به پیروزی یک بر صفر ایران مقابل سوریه در مرحله
مقدماتیجامجهانی،۲۰۲۲اظهارداشت:تنهانکت هامیدوارکنندهتیمملیدراین
دیدار ،کسب پیروزی و سه امتیازی بود و گرنه تیمی که روز پنجشنبه در ورزشگاه
آزادی به زمین رفت با آن تیم که در منامه حریفان را یک به یک مغلوب کرد ،زمین
تا آسمان تفاوت داشت.
وی افزود :نمیخواهم اسم بیاورم اما چند بازیکن ما عملکرد چندان خوبی
نداشتند .آنها به زمان نیاز دارند تا بتوانند به هماهنگی برسند.
این مربی باتجربه تصریح کرد :تیم ملی در بازی مقابل سوریه متوسط بود و باید
برای مسابقات آینده کیفیت فنی خود را افزایش دهد تا خود را به عنوان مدعی
صعود مطرح کند .وی تاکید کرد :اگر بخواهیم با این روند مقابل عراق به میدان
برویم به مشکل خواهیم کرد ،تاکتیکی و چیدمان تیم ملی باید تغییر پیدا کند.
بازیکن اسبق تیم ملی در پایان گفت :به طور حتم بازی با عراق میتواند تاثیر
مهمی در صعود ایران به جام جهانی داشته باشد و باید در این مسابقه در تمامی
مناطقهماهنگبودهوکوچکتریناشتباهینداشتهباشیم.

استان قم به نابودی کشیده شد.انتظار جامعه ورزش بویژه
فوتبال قم از مسئوالن و نهادی نظارتی این است که با
مسببان نابودی تیم فوتبال صبا برخورد شود تا درس عبرتی
شود برای کسانی که تخصص و توانمندی ندارد وارد هیچ
عرصه ای بویژه ورزش نشود .جوانان عالقمندبه فوتبال
زیادی رویای خود را حضور در تیم صبا ترسیم کرده بودند که
با بی تدبیری رویای آنها به باد رفت.
بدونتامینمالیپیشرفتیدرفوتبالقمرخنخواهدداد
وی با تاکید بر این نکته که باید اتخاد و دوستی و استفاده

قم شکل گیرد و نگاه به مناطق محروم از اهم اولویت ها
باشد.
وی درپایان با گرامی داشت یاد و خاطره دوستان ورزشی
بویژه فوتبال ازجمله مرحوم حاج ناصر شریفی و مرحوم
محمود شریف و مرحوم مهدی یگانه که براثر ابتالبه
ویروس کرونا جان خود را ازدست دادند گفت  :از همه
مردم عزیزشهرمقدس قم وهمشهریان و هموطنان گرامی
تقاضا دارم بارعایت دستور العمل های بهداشتی و انجام
واکسیناسیونسالمتخودراتضمیننمایندومسئوالنرادر
کنترل ویروس منحوس کرونا یاری دهند.

تیم ملی فوتبال ایران در دیدارهای شهریورماه خود و دیدارهایی که در روز
شانزدهم ماه به انجام رسیده مقابل عراق نتایج فوقالعادهای کسب کرده
است.
تیم ملی فوتبال ایران ،سهشنبه شنب دومین دیدار خود در دور نهایی
انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲را مقابل عراق برگزار خواهد کرد .این مسابقه در

ورزشگاه خلیفه دوحه و از ساعت  ۲۲:۳۰دقیقه به وقت تهران برگزار خواهد
شد.
*این سیامین تقابل  ۲تیم در رقابتهای مختلف خواهد بود .عراق و
ایران تا به حال در چارچوب دیدارهای دوستانه( ،)۸جام ملتهای آسیا(،)۷
غرب آسیا( ،)۵مقدماتی جام جهانی( ،)۶مقدماتی المپیک( )۳و بازیهای
آسیایی( )۱به مصاف یکدیگر رفتهاند که ماحصل آن  ۱۶پیروزی برای ایران،
 ۶برد برای عراق و هفت تساوی بوده است .ایران  ۳۸گل زده و عراق موفق به
زدن  ۲۱گل شده است تا میانگین  ۲.۰۳گل در هر یک از دیدارهای این ۲
تیم غرب آسیایی به ثبت برسد.
*ایران و عراق برای شانزدهمین بار در زمین بیطرف مقابل یکدیگر
صفآرایی میکنند .هفت پیروزی برای ایران ،پنج برد برای عراق و سه تساوی
به دست آمده است .این چهارمین دیدار متوالی  ۲تیم است که در کشور
بیطرف به انجام میرسد .سه بازی قبلی در دبی ،اردن و بحرین بوده است.
* ۲۶بازیکن ایرانی تا به حال موفق به باز کردن دروازه عراق شدهاند که علی
دایی با چهار گل ،بهترین گلزن است .او در چهار بازی متوالی موفق به باز
کردن دروازه عراقیها شد .حمید شیرزادگان ،حسین کالنی و سردار آزمون
هم سه گله هستند .آزمون این فرصت را دارد تا با زدن یک گل به رکورد علی
دایی برسد .او زننده آخرین گل تقابلهای ایران و عراق است.
در سوی مقابل یونس محمود با ۲گل ،بهترین گلزن عراق در دیدار برابر تیم
ملی محسوب میشود ۱۸.بازیکن دیگر یک بار به ایران گل زدهاند.
* ۲تیم در مرحله قبلی انتخابی جام جهانی در یک گروه قرار داشتند .عراق
در بازی رفت با نتیجه  ۲بر یک به برتری رسید .مهند علی و عال عباس برای

تیم میزبان گلزنی کردند و احمد نوراللهی زننده تک گل ایران بود .در دیدار
برگشت ملیپوشان با تک گل سردار آزمون برد را مال خود کردند .حاال قرار
است برای اولین بار شاهد تقابل اسکوچیچ و ادووکات روی نیمکت  ۲تیم
باشیم.
*سه شنبه شب پنجمین تقابل ایران و عراق در شهریورماه است .ایران در
سالهای ۱۳۵۴،۱۳۵۳و ۱۳۸۰به ترتیب با نتایج ۰-۱،۰-۱و ۱-۲به برتری
رسید و یک بار هم در سال  ۱۳۸۱جدال  ۲تیم در نیمهنهایی غرب آسیا با
تساوی بدون گل به اتمام رسید تا در ضربات پنالتی عراق به برد  ۵-۶دست
پیدا کند .بدین ترتیب تا به حال عراقیها در شهریورماه در جریان مسابقه از
سد ایران نگذشتهاند.
*همچنین شاهد سومین پیکار ایران و عراق در روز شانزدهم ماه هستیم .در
 ۲مرتبه قبلی برد برای ملیپوشان بوده است .ابتدا در  ۱۶اسفند  ۱۳۴۷بود
که ایران در چارچوب جام دوستی و در ورزشگاه امجدیه با نتیجه  ۲بر یک از
سد حریف خود گذشت .دومین بازی به طرز عجیبی در تاریخ  ۱۶شهریور
برگزار شد .حاال بعد از  ۲۰سال بار دیگر در چنین روزی مجددا  ۲تیم در
مقدماتیجامجهانیمقابلیکدیگرقرارخواهندگرفت.دردیدارسال۱۳۸۰
ایران با نتیجه  ۲بر یک در بغداد از سد عراق گذشت .حال باید دید این بار
جدال این  ۲تیم در روز شانزدهم با چه نتیجهای به اتمام میرسد.
ایران در اولین بازی خود در دور نهایی انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲در
ورزشگاه آزادی با یک گل از سد سوریه گذشت و عراق در خانه کره جنوبی به
تساوی بدون گل دست پیدا کرد تا هر  ۲با روحیهای باال و بدون گل خورده به
مصافیکدیگربروند.

ناظمالشریعه:

کیفیت و قدرت فوتسال ایران را به دنیا
نشانمیدهیم
سرمربیتیمملیفوتسالدرگفتوگوباسایتفیفا،گفت:درجامجهانیلیتوانی
به تمام دنیا کیفیت و قدرت فوتسال ایران را نشان میدهیم.
سایت رسمی فیفا با «سید محمد ناظمالشریعه» سرمربی تم ملی فوتسال در
خصوص جام جهانی لیتوانی به گفتوگو پرداخت .ناظمالشریعه در این مورد به
سایترسمیفیفاگفت:جامجهانیتورنمنتبسیارمهمیاست.درگذشتهنشان
دادهایم که تیم خوبی هستیم که باید مورد توجه قرار گیرد .در لیتوانی به تمام دنیا
کیفیت و قدرت فوتسال ایران را نشان میدهیم.
وی افزود :تیم قدرتمندی هستیم و یک بازی تیمی موثر انجام میدهیم .دو عامل
کلیدی برای موفقیت ما وجود دارد .ما سعی میکنیم فوتسال هجومی بازی کنیم و
تا جایی که میتوانیم گل بزنیم.
سرمربی تیم ملی فوتسال تصریح کرد :با تیمهای دیگر متفاوت هستیم زیرا همه
ما یک سبک و تاکتیک داریم .هر کشوری نقاط قوت خود مانند تواناییهای فنی
بازیکنان ،تاکتیکها و آمادگی جسمانی خود را دارد .سعی میکنیم همه این
ویژگیها را در کنار هم قرار دهیم.

نمایندهمردمتبریز:

نماینده مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی گفت :دولت و
وزیر ورزش و جوانان به موضوع بحران اخیر تیم فوتبال تراکتور تبریز ورود کنند تا
مشکالت آن در اسرع وقت حل و فصل شود.
علیرضا منادی ضمن ابراز تاسف از وضعیت به وجود آمده در پرهوادارترین تیم
فوتبال آسیا ،افزود :برای حل این مشکالت و بحران مالی باید کمیته اضطراری
جهت بررسی دقیق شرایط تشکیل شود که در این زمینه دولت ،وازرت ورزش و
جوانان ،فدراسیون فوتبال ،استانداری آذربایجان شرقی و فرمانداری شهرستان
تبریز باید ورود جدی به مساله داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت بحرانی و نابسامان باشگاه تراکتور نیازمند رسیدگی
فوری مسووالن عالی ورزش و کشور است ،اظهار کرد :این تیم مردمی و پرهوادار در
آستانه رقابت های مهم لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا قرار دارد و باید در مرحله
حذفی این مسابقات به مصاف تیم قدرتمند النصر عربستان برود که برای حل
مشکالتنمایندهجمهوریاسالمیایرانبایدتمامیمسووالنکشوریواستانیبا
جدیت و حساسیت تمام وارد عرصه شوند.

دولت به بحران تیم تراکتور ورود کند

منادی تیم فوتبال تراکتور را جزئی از فرهنگ اجتماعی و هویت مردم آذربایجان
دانست و ادامه داد :تنها گذاشتن این تیم در آستانه رقابت های آسیایی برازنده
نظام و سازمان ورزش کشور نیست و باید مسووالن امر در سریع ترین زمان ممکن
مشکالت مالی تیم را حل کنند .وی گفت :در این شرایط حساس باید افرادی
سالم ،ریشه دار و صالح مدیریت باشگاه بزرگ تراکتور را در دست بگیرند که در این
راستا می توان از ظرفیت های دولتی و واحدهای تولیدی و صنعتی داخل استان
آذربایجان شرقی و کشور به بهترین شکل بهره برداری کرد.
منادی افزود :بر همین اساس صنایعی چون مس ،پتروشیمی ها و صنایع وابسته
بهوزارتدفاعوپشتیبانینیروهایمسلحبهراحتیوبادستورمقاماتعالیاجرایی
می توانند کمک حال تیم ریشه دار تراکتور باشند.
عضو سابق هیات مدیره استقالل گفت :همه اتفاقات پیرامون باشگاه استقالل
گویای آن است که وقتش رسیده آقای مددی از مدیرعاملی این باشگاه کنار برود.
جواد قراب پیشکسوت و عضو پیشین هیات مدیره باشگاه استقالل در گفتگو
با خبرنگار مهر اظهار داشت :نمیخواهم تواناییهای بازیکنان جدید استقالل را

زیر سئوال ببرم و آنها را به عنوان بازیکن توانمند تایید میکنم ،به خصوص که با
شرایطی که باشگاه داشت همین حد نقل و انتقاالت هم خوب بود .اما باید گفت
بازیکنانی که آمدند در مقایسه با بازیکنانی که جدا شدند ،در مجموع چنگی به دل
یزنند.
نم 
پیشکسوت آبی پوشان در خصوص دیدار این تیم مقابل الهالل بیان داشت:
البته الهالل تیم بسیار خوب ،پر مهره و ثروتمندی است که برای هر تیمی در آسیا
خطرناک است ،اما نباید این حریف را بیش از حد بزرگ کرد و از آن تیمی شکست
ناپذیر ساخت .استقالل میتواند با بازی هوشمندانهای سد راه این تیم شود .ما
در گذشته هم از این بازیها و پیروزیهای حماسی از تیم خودمان کم ندیدهایم.
ً
وی افزود :یک سر فوتبال برد است و یک سر آن باخت و تیم ما قطعا باید برای
پیروزی مقابل الهالل به میدان برود .اما حتی اگر چنین نشد و شکست هم
خوردیم ،باز هم نباید فکر کنیم دنیا برای ما به پایان رسیده است .اگر در این بازی
پیروز شدیم که با قدرت بیشتر پیش میرویم اگر خدای ناکرده شکست خوردیم،
باید حرکت مان را از نو شروع کنیم.
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سخنگوی وزارت امور خارجه:

در مذاکرات مثبت هسته ای تعلل نمی کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه ،اجالس آتی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی را نشستی عادی توصیف کرد
و گفت :استفاده سیاسی از بستر آژانس پاسخ متفاوتی از سوی ایران دارد و هیچ طرفی نباید اشتباه محاسباتی کند.
بزاده» صبح دوشنبه در نشست خبری مجازی با رسانهها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۷
«سعید خطی 
شهریور ،در پاسخ به سوالی درباره سفر احتمالی مدیرکل آژانس انرژی اتمی به تهران گفت :اجالس آتی شورای حکام،
نشست عادی است ولی هیچ طرفی نباید اشتباه محاسباتی کند .استفاده سیاسی از بستر آژانس پاسخ متفاوتی از
سوی ایران دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه ایران و آژانس رابطه فنی و محترمانه دارند ،افزود :امیدواریم کسی
درباره در این رابطه دخالت نکند .سفر گروسی به تهران را شنیدهایم ولی نمیدانیم برنامهریزی شده است .بنابراین
گفتوگوهای فنی و به سواالت پاسخ داده شده و گفتوگوها به صوت منظم ادامه دارد.
خطیب زاده درباره پیامدهای تاخیر در گفتوگوهای وین برای احیای برجام گفت :اصل گفتوگوها انجام میشود.
ایران هم بارها اعالم کرده مذاکرات برای اطمینان برای اجرای بی کم و کاست تعهدات آمریکا ذیل برجام و قطعنامه
 ۲۲۳۱ادامه خواهد داشت .گفتوگوها باید تامینکننده منافع عالیه مردم و ایران باشد که بارها با نقض مکرر آمریکا و
بیعملی اروپا این منافع تامین نشده است.
وی با بیان اینکه گفتوگوها باید تضمین کننده تامین منافع مردم ایران باشد ،یادآور شد :با این هدف حتی یک
ساعت هم تعلل نخواهیم کرد .انتقال دموکراتیک در ایران انجام شده است و باید همه اجازه این مساله را بدهند که این
انتقال انجام شود .دولت و وزرا مستقر شدند .درباره ادامه مذاکرات پیامهایی که از سوی رییسجمهور و وزیر خارجه
داده شده است ،روشن است.
رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه ادامه داد :طرف آمریکایی باید بداند با ذهنیت دوران
ترامپ نتیجهای جز شکست حداکثری کسب نمیکند .آنها باید با دستور کار واقعی به وین بیایند و برجام را بی کم و
کاست انجام دهند .این مساله ما را سریع به احیای برجام و توافق کمک میکند.
حمالت به پنجشیر به اشد وجه محکوم است/طالبان به تعهدات خود پایبند باشد
سخنگوی وزارت امور خارجه اخباری که از پنجشیر می رسد را نگران کننده خواند و گفت :حمالت دیشب به اشد به
وجه محکوم بوده و شهادت رهبران افغانستان موجب تاسف و تاثر عمیق است.
ً
وی با بیان اینکه دخالت خارجی حتما باید بررسی شود و ما این موضوع را در دست بررسی داریم ،گفت :تاریخ
افغانستاننشاندادهمداخلهخارجیچهمستقیمچهغیرمستقیمنتیجهایجزشکستبراینیروهایمتجاوزنداشته
ً
است .مردم افغانستان مردم بسیار استقالل طلب و غیوری هستند و قطعا هر گونه مداخله خارجی محکوم است.
خطیب زاده اضافه کرد :موضوع پنجشیر به عنوان سیاست اصولی جمهوری اسالمی باید از طریق گفت و گو و با
وساطت و حضور تمامی بزرگان افغانستان حل شود و هیچ طرفی نباید اجازه بدهد این مسیر به برادر کشی ختم شود.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد :طالبان باید به حقوق خودش ذیل حقوق بینالملل و به تعهدات خودش
طبق هر آنچه گفته پایبند باشد .محاصره منطقه پنجشیر ،گرسنگی دادن به مردم و قطع آب و برق منطقه آنچنان که
به ما گزارش داده شده مایه نگرانی هست.
وی با تاکید بر اینکه حقوق بشردوستانه ذیل حقوق بین الملل باید رعایت شود ،گفت :جمهوری اسالمی ایران تمام
مساعی و همت خود را به کار میگیرد به پایان آالم مردم افغانستان و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان کمک کند که
بازتابدهندهترکیبقومیتیوجمعیتیاینکشورباشد.
ً
خطیب زاده خاطرنشان کرد :این خواست و اراده مردم است که نهایتا باید محقق شود و آینده افغانستان را معلوم
ً
کند نه دخالت خارجی و هیچ طرح و توطئه دیگری .قطعا صلح پایدار از طریق گفت و گوهای اصیل بین افغانی بین
همهگروههامیگذرد.
سخنگویدستگاهدیپلماسیادامهداد:تذکرجدیمیدهمکهتمامیخطوطقرمزوتعهداتذیلحقوقبینالملل
رعایت شود جمهوری اسالمی ایران با دقت و از نزدیک تحوالت افغانستان را پیگیری میکند .ما در سطوح مختلف
در تماس هستیم نماینده ویژه ما به طور ساعتی با طرفهای مختلف در تماس است .دیشب آقای امیرعبداللهیان به
عبدالله عبدالله صحبتی داشتند و مذاکرات و گفتو گوها همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
وی گفت :طرح ایران برای گفت و گوهای فراگیر در افغانستان یک دور برگزار شده و ما آمادگی داشتیم دور دیگر هم
برگزار کنیم.خطیب زاده دستیابی به راه حل مرضی الطرفین ،محقق شدن خواست و اراده مردم افغانستان ،و اجتناب
از برادر کشی را سیاست اصولی ایران ذکر کرد و افزود :همه آنهایی که شاهد و ناظر آن چیزی هستند که در افغانستان
اتفاق میافتد به نقش موثر و کلیدی ایران اذعان دارند و میدانند که ایران چه کرده و چه می کند.
افغانستانجایمتجاوزاننیست
وی با تاکید بر اینکه پنجشیر تنها راهحل سیاسی دارد ،گفت :محاصره پنجشیر به هیچ وجه من الوجوه از نظر حقوق
بینالملل و حقوق بشردوستانه قابل پذیرش نیست و گزارشهایی که دریافت شده گزارش های بسیار نگرانکننده
است و جمهوری اسالمی ایران همچنان به تالش خود ادامه می دهد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد :ما در کنار مردم افغانستان هستیم میخواهیم جلو برادرکشی گرفته شود و
در همین چهارچوب کار را پیش میبریم هرگونه دخالت خارجی را هم نه تنها محکوم میکنیم بلکه از تمام توان خود
استفادهمیکنیم.
ً
وی یادآورشد :به دوستان و یا آنهایی که احیانا اگر گزارشها درست باشد خطای راهبردی می کنند و به نیات دیگری
وارد افغانستان میشوند ،متوجه شان می کنیم که افغانستان جایی نیست که تجاوز خارجی را بپذیرد جغرافیای
افغانستان جغرافیای مردمی است که همواره برای استقالل خود و بیرون راندن نیروهای متجاوز جنگیده اند.
خطیبزادهافزود:باکمکگروههایافغانستانیکمکخواهیمکردکهصلحپایداردراینکشورایجادشود.همانطور
کهمقاممعظمرهبریگفتندکهرفتاردولتآتیوگروههاییکهدرقدرتهستند،نوعرفتارایرانوکشورهایبینالمللی
را نسبت به آنها مشخص میکنند .هرچقدر آنها مسووالنه رفتار کنند ،پاسخ درستتری را از سوی نظام بینالملل،
کشورهای منطقه و ایران دریافت خواهند کرد.

وی درباره تاثیر قدرتگیری طالبان بر مساله حقابه ایران از رودهای مرزی با افغانستان یادآور شد :اینکه در افغانستان
چه کسی دولت را در دست بگیرد ،تاثیری بر توافقات و تفاهمات ندارد .قطعا منتظر مینشینیم دولت فراگیر در
افغانستان شکل بگیرد .حقابه ایران همواره در دستورکار بوده و باز هم خواهد بود.
خطیب زاده درباره تعداد شهروندان افغانستانی که بهشکل غیرقانونی یا قانونی وارد ایران شدهاند ،یادآور شد :قطعا
آمار رسمی که وجود دارد و آمار آنهایی که به صورت «بیجا» شده یا آنهایی که به صورت غیرقانونی وارد شدند ،به صورت
تقریبی و تحقیقی وجود دارد.
رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه با یادآوری این موضوع که ایران بیش از  ۴۰سال است
چندین میلیون از برادران و خواهران افغانستانی خود را میزبانی میکند ،عنوان کرد :تمامی مساعی ایران این بوده که
میزبان خوبی برای برادران و خواهران خود باشد اما هیچ جا وطن خود آدم نمیشود .در بحران اخیر درخواستهای
بسیار زیادی برای ویزای ایران بود و تا جایی سفارتخانههای ایران میتوانستند تسهیل کردند و این فضا در چارچوب
قانونی خود ادامه دارد.
بزاده درباره آخرین اقدامات وزارت امور خارجه برای واردات یادآور شد :وزارت امور خارجه از روز اول و حتی قبل
خطی 
از ورود کرونا به کشور ،این خطر را گوشزد کرد و فراگیری آن را در دنیا اعالم کرد .در مرحله جذب کمکهای بینالمللی و
منابع نیز اقداماتی انجام داده شد .در فاز تامین واکسن هم برای تسریع واردات واکسن نقش کلیدی داشت.
وی با تاکید بر اینکه به جهت حفظ آرامش جامعه و اجازه به مجاهدین سالمت تالش کردیم با سکوت به تحقق
برنامهها کمک کنیم ،عنوان کرد :تمامی سفرا برای تامین منابع اولیه و دستگاههای مورد نیاز حتی دستگاههای مورد
نیاز برای واکسن داخلی تالش کردند .واردات را از مقاصد مختلف پیگیری کردیم؛ چه تولید مشترک و چه واردات از
چین ،هند و روسیه و سبد کوواکس.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه با تالشهای گسترده و جدیت چند هفته اخیر ،نزدیک به  ۲۵میلیون
و  ۳۰۰هزار ُدز واکسن از چین وارد کشور شد ،گفت :چندین میلیون ُدز از سبد کوواکس نیز وارد کشور شده است.
سبدهای خرید از کشورهای دیگر و دریافت کمک را هم داشتیم .این تالشها در هفته جاری تشدید میشود.
 ۲۰میلیون دز سه هفته آینده وارد کشور میشود
بزاده با بیان اینکه واکسن حداقل به اندازه  ۲۰میلیون ُدز در سه هفته آینده وارد کشور میشود ،اظهار کرد:
خطیی 
این واردات ،عالوه بر واکسنهایی است که به شکل مقطعی و ناگهانی وارد کشور میشوند .چند ده میلیون ُدز واکسن
هم در ماه اکتبر وارد کشور میشود .وزارت امور خارجه وعده نداده است بلکه اگر مسالهای تحقق یافته ،خبر آن را
داده است.
وی در پاسخ به سوال ایرنا درباره اقدامات وزارت امور خارجه برای حل بحران افغانستان به ویژه پنجشیر هم گفت:
ایران هم به شکل آشکار و غیرآشکار تحوالت افغانستان را در سطوح مختلف پیگیری میکند .گاهی نمایندگان ما به
شکلساعتیباطرفهایمقابلخوددرارتباطهستند.دیشبامیرعبداللهیانباعبداللهعبداللهگفتوگوکرد.
بزاده درباره ادعای مقامهای صهیونیست که فروش محموله سوختی به لبنان از سوی ایران را تهدید امنیتی
خطی 
عنوان کردهاند ،گفت :اینکه رژیم صهیونیستی در یک خرید و فروش ساده محصوالتی که مردم لبنان به آن نیاز مبرم
دارند ،چنین ورودی دارد ،نشان میدهد چه توطئهای برای جنگ ،خونریزی ،بحران و تحت فشار قرار دادن مردم این
کشوردارند.
وی با تاکید بر اینکه ایران مادامی که شخصیتها ،تجار و دولت لبنان تمایل به خرید سوخت ایران داشته باشند ،این

مسیر را در چارچوبهای خود انجام میدهد ،اظهار کرد :نه رژیم صهیونیستی و نه دولتهای دیگر نمیتوانند جلوی
تجارت مشروع را بگیرند .روشن است که این برای امروز و آینده لبنان تامین مایحتاج اولیه آنها ضرورت اساسی است.
مذاکرات برای پذیرش تعهدات جدید یا دست یافتن به توافق جدید نیست
این دیپلمات ارشد درباره جزییات موافقت نخستوزیر عراق با حضور ۳۰هزار ایرانی برای مراسم اربعین تصریح کرد:
بیش از آنچه اعالم عمومی شده ،جزییاتی را در اختیار ندارم .هم در سفر وزیر امور خارجه و هم گفتوگوهای قبلی
و حتی در سفر من به بغداد و همچنین سفیر ایران ،گفتوگوهایی در این باره انجام شده است .با مشخصتر شدن
مسائل ،جزییات را بیان خواهیم کرد .تالش ما انجام این کار با رعایت پروتکلهای بهداشتی است.
خطیب زاده درباره احتمال لغو ویزا با عراق در زمان اربعین هم ابراز داشت :هیچ گاه لغو ویزا با کشورها نداریم البته
یکجانبه موردی را تصویب کردیم که اگر طرف عراق هم لغو روادید داشته باشد ،آن را انجام دهیم اما هنوز این کار
عملیاتی نشده است .در دوران اربعین لحاظ کردن مهر ورود به جای لغو روادید است و روادید رایگان است.
وی درباره احتمال ارجاع پرونده هستهای به شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد :هر تغییری انجام شود ،اعالم
میشود.گمانهزنیهاییبودهاست.اگراینکارصورتگیرد،اعالممیشود.گفتوگوهایوینگفتوگوهایفنیبرای
اطمینان از اجرای برجام توسط آمریکا و طرفهای دیگر است .مذاکرات برای پذیرش تعهدات جدید یا دست یافتن به
توافق جدید نیست .اگر تصمیمی در مجموعه حاکمیت گرفته شود ،ما آن را اعالم خواهیم کرد.
مقامهایآمریکاییجایگاهخودرابدانند
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رابرت مالی نماینده دولت آمریکا در امور ایران مبنی
بر اینکه نمیتوانیم تا ابد منتظر تهران برای بازگشت به مذاکرات باشیم ،بیان کرد :این ایران نبوده که برجام را ترک کرده
و قطعنامه ۲۲۳۱را مکررا نقض کرده است ،بلکه این آمریکا بوده که نه تنها برجام را ترک بلکه قطعنامه شورای امنیت را
هم را نقض کرد و دیگرانی که به دنبال اجرای آن بودند ،تهدید به تنبیه و مجازات کرده است.
بزاده با تاکید بر اینکه ایران همواره در میز و اتاق برجام بوده و آمریکا باید مجوز ورود به این میز و اتاق را بگیرد،
خطی 
یادآور شد :مقامهای آمریکایی جایگاه خود را بدانند .ایران تا ابد منتظر این نمیماند آمریکا با اهرم غیرقانونی تحریم
فشار را بر مردم ایران وارد کند .این پنجره برای واشنگتن محدود است و امیدوارم مقامات آمریکایی این را بدانند که
چگونه به تعهدات خود عمل کنند .اگر راستیآزمایی شده و دقیق منافع ایران ذیل برجام تامین شود ،ایران به عنوان
طرف متعهد کار خود و تعهداتش را انجام خواهد داد.
ویدربارهارسالکمکهایبشردوستانهبهافغانستاننیزعنوانکرد:اینموضوعیاستکهبهصورتجدیپیگیری
خواهیمکردورایزنیهاباکشورهایمختلفدراینباره،درجریاناست.عالوهبرسهمیلیونتبعهافغانستانی،تاآنجایی
که در توان ایران بوده ،انجام دادهایم و باز هم در کنار مردم افغانستان خواهیم بود.
خبرنگاری درباره امضای قرارداد عراق با توتال فرانسه درباره میادین مشترک نفت و گاز با ایران سوال کرد که رییس
مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه پاسخ داد :از جزییات این قرارداد مطلع نیستم .حتما وزارت نفت
جزییات آن را پیگیری میکند .ما با کشورهای همسایه روابط دوستانه و راهبردی داریم و سعی می کنیم اختالف نظرها
را حل کنیم .درباره این موضوع و موضوعات دیگر منافع مردم پیگیری میشود و درباره منافع مردم و منافع عالیه هیچ
کوتاهینداریم.
منابع ماالی در سیستم کواکس به دلیل تحریمهای آمریکا دریافت نشده است
بزاده درباره محدودیتهای خرید واکسن کرونا هم گفت :تحریمهای ظالمانه آمریکا یکی از موانعی خرید
خطی 
واکسن بوده است .منابع مالی به دلیل تحریمهای آمریکا در سیستم کوواکس دریافت نشده است .با آنکه ما چندین
میلیوندالرواکسنخریداریکردیمامابانکبهدلیلتحریمهایآمریکا،منابعمالیراانتقالنمیدهد.ایندلیلینبوده
و نخواهد بود که حاکمیت جمهوری اسالمی ایران به عنوان حافظ جان و ناموس مردم تالش نکند.
وی اضافه کرد :وزارت امور خارجه از روز اول در کنار مردم بود و با اعالم زودهنگام آن به مقامات و بعد از آن تامین
واکسن و چند ده میلیون دز اقدام کرده است .البته وزارت بهداشت به نوع واحد صالحیت انحصاری تایید واکسن ،نوع
واکسنها را مشخص کرده است.
این دیپلمات ارشد درباره دیپلماسی اقتصادی نیز اظهار کرد :دیپلماسی اقتصادی ابعاد مختلفی دارد و مفهوم ساده
و بسیطی نیست .در برنامه وزیر امور خارجه به مجلس درصد بسیاری از برنامهها متمرکز بر دیپلماسی اقتصادی است.
برخی نهادها داریم که در دیپلماسی اقتصادی مهم است .همه اینها در بدنه دولت باید همراهی کنند .وزارتخانههایی
که کار اقتصادی میکنند ،باید در زمینه تامین و جذب سرمایهگذاریهای خارجی ،تامین ارز ،صادرات و واردات و...
همکاریکنند.
بزاده ،در وزارت امور خارجه تمامی مشکالت بررسی و احصا شده است و اراده ملی میخواهیم که
به گفته خطی 
دیپلماسی اقتصادی را به عنوان محورهای اساسی در دستورکار قرار بدهیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دستورالعمل جدیدی به سفرا در موضوع دیپلماسی اقتصادی ابالغ شده است،
گفت :دستورالعملی از سوی وزیر امور خارجه در این رابطه ارسال شده است .البته این دستورالعمل اولیه بوده ولی
در هفتههای آتی تکمیل خواهد شد و هر  ۶ماه گزارش آن را خواهند داد .ابتکار برگزاری نشست سفرای کشورهای
همسایه به زودی در قدم اول برگزار خواهد شد.
همه باید دسترسی برابر به واکسن کرونا داشته باشند
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره پروژه سیاسیسازی ویروس کرونا خاطرنشان کرد :بدترین برخورد با کرونا
سیاسی کردن منشأ کرونا و ابعاد مختلف است .آنچه آمریکا و برخی کشورهای غربی در سیاسی کردن منشأ کرونا انجام
میدهند ،در حالی است که باید همت گذاشته شود که همه دسترسی برابر به واکسن کرونا داشته باشند.
بزاده ،اینکه آمریکا و کشورهای غربی سیاسی کردن کرونا را کلید زدند و با شدت جلو میبرند ،جای
به گفته خطی 
تأسف دارد .االن باید کشورهای تولیدکننده واکسن دسترسی منصفانه بدهند و این امر محقق نشده است .متأسفانه
دچارآپارتایدواکسنهستیم.آمریکاواروپابایدبهمسئولیتقطعیخودعملکنند.همهدراینمیانهبههمکمککنند
بشر از این بیماری و فراگیری به سالمت عبور کند.

فرزند شیر پنجشیر معادالت را تغییر داد؛ مبارزه را تا رسیدن به عدالت ،برابری و آزادی ادامه میدهیم
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در حالی که جهان در حیرت سقوط کابل به دست نیروهای
طالبان در آستانه خروج کامل نیروهای آمریکایی از خاک
افغانستان قرار داشت ،جوانی از خطهی پنجشیر پرچم مقاومت
در برابر این جنگجویان طالبان را برافراشت و با عزیمت به والیت
مادری نفسی تازه در روح جنبش مقاومت دمید.
به گزارش خبرآنالین ،تحریریه واشینگتنپست سرمقاله روز
هجدهم آگوست روزنامه خود را به احمدمسعودی سپرد که در آن
اعالم میکرد« :برای ما مهم نیست که چه در پیشرو داریم .من
و مجاهدین پیکارجویم از پنجشیر به عنوان آخرین سنگر آزادی
افغانستان دفاع خواهیم کرد» .او یادآوری میکرد که از قلب دره
پنجشیر این یادداشت را نوشته تا با ادامه راه پدرش و به همراهی
مجاهدین مبارز به مقابله با طالبان به پا خاسته و جهانیان را به
یاریجنبشمقاومتمیطلبید.
حماسهشیردرهپنجشیر
والیت پنجشیر ،در شمال شرقی افغانستان ،در فاصله
صدوبیست کیلومتری پایتخت کشور و در امتداد کوههای
هندوکوش ،به مثابه دژ مستحکم طبیعی ،از دههها پیش از
این نماد مقاومت در برابر نیروهای مهاجم به شمار میرفته
است .در طی سالهای اشغال افغانستان به دست نیروهای
شوروی ،ارتش سرخ با همراهی ارتش جمهوری دموکراتیک
ُ
خلق افغانستان نه حملهی بزرگ را به دره پنجشیر تدارک دید و
هر بار مجاهدین تحت رهبری احمدشاه مسعود –که به شیر دره
پنجشیرمعروفبود-مهاجمینراناکامگذاشتند.
در طول حکومت طالبان بر خاک افغانستان در طی دهه نود
میالدی نیز پنجشیر از معدود والیاتی بود که دست طالبان از آن
خلف احمد شاه مسعود پنجشیر را به تنها
کوتاه ماند و اکنون ِ

والیتی مبدل کرده که تاکنون از دستبرد طالبان مصون مانده
است.
پنجشیر که اکثریت مردمان آن را تاجیکان سنی مذهب
فارسیزبان تشکیل میدهند ،اکنون به صورت چالشی برای
طالبان عموما پشتون ظهور کرد ه است.
حاکمیت یکپارچهی
ِ
ی طالبان
اما تصرف پنجشیر تنها از جهت تکمیل امارت اسالم 
اهمیت ندارد .بلکه پنجشیر با معادن غنی و زیرساختهایی که
در سالهای اخیر برای استخراج آنها تاسیس شده و سدها و
نیروگاههایآبیاشازاهمیتاستراتژیکیبرخورداراست.
چشمانداز نه چندان روشن
در طول هفته گذشته مذاکرات فشردهای برای حل
مسالمتآمیز مسئله پنجشیر میان نمایندگان طالبان و احمد
مسعود برگزار شده که هیچ کدام نتیجهبخش نبوده است.
احمد مسعود در گفتوگو با والاستریت ژورنال ضمن رد ادعای
تسلیمشبهطالبانگقت«:ماهرگزصلحتحمیلیرانمیپذیریم
و تا رسیدن به عدالت و آزادی ،مقاومت خواهیم کرد .من پسر
احمد شاه مسعودم .ترس در قاموس من جایی ندارد» .او در
پاسخ به پرسش فارین پالیسی درباره دالیل شکست در مذاکرات
هم گفت« :اگر طالبان مایل به دستیابی به توافق تقسیم قدرت
باشند که در آن قدرت به طور مساوی توزیع شده و غیر متمرکز
باشد  ،آنگاه می توانیم به سمت حل و فصل که برای همه قابل
قبول باشد  ،حرکت کنیم .هر چیزی کمتر از این برای ما غیرقابل
قبول خواهد بود و ما مبارزه و مقاومت خود را تا رسیدن به عدالت
 ،برابری و آزادی ادامه می دهیم».
در حال حاضر دره پنجشیر در محاصره نیروهای طالبان قرار
دارد و علیرغم هجوم چندباره نیروهای طالب ،تاکنون موفق

به نفوذ در این والیت صعبالعبور نشدهاند .با این حال و به رغم
مقاومت سرسختانه نیروهای تحت رهبری مسعود ،رابی گرامر و
جک راش در فارن پالیسی شانس زیادی را برای موفقیت مسعود
در بلندمدت قائل نیستند .به عقیده آنها ،در شرایطی که در
مسعود پدر چندین والیت در اختیار نیروهای
مقاومت
دورهی
ِ
ِ
ائتالف شمال قرار داشت ،در حال حاضر تنها والیت پنجشیر
از کنترل طالبان خارج است و از آن مهمتر اینکه راه دسترسی
زمینی پنجشیر به تاجیکستان هم مسدود شده است .مضاف بر
آنکه پیش از این نیروهای مقاومت از سازماندهی نظامی و مالی
مناسبتروپشتیبانیبینالمللیبرخورداربودندودرحالحاضر
فاقدآنهستند.
افغانستاندرسیطرهطالبان
تهدیدهای
و
فرصتها
ِ
با قدرت گرفتن خارقالعاده طالبان در کابل ،همزمان با خروج
نیروها و شهروندان دولتهای غربی از افغانستان ،مناسبات
دولتهای همسایه با این گروه هم تحت تاثیر این حوادث قرار
گرفته است .جمهوری اسالمی که تحوالت افغانستان را از
نزدیک دنبال میکند ،تاکنون از اظهارنظر صریح در این زمینه
خودداری کرده است .جمهوری اسالمی در سالهای حاکمیت
طالبان در دهه نود –و باالخص تحت تاثیر کشتار دیپلماتهای
ایرانی در مزارشریف -مناسبات خصمانهای با این گروه داشت.
اما در حال حاضر و به واسطه بیست سال اشغال خاک افغانستان
به دست نیروهای آمریکایی ،به نظر میرسد شاهد تجدیدنظر در
اینزمینهخواهیمبود.
مهمترین مسئلهای که دیدگاه جمهوری اسالمی را نسبت به
قدرت گرفتن طالبان تعدیل میکند ،خروج نیروهای آمریکایی
از افغانستان است .این مسئله مهمترین تهدید از این ناحیه را
برای جمهوری اسالمی مرتفع ساخته و زمینه را برای بازسازی
نفوذایرانفارغازحضورآمریکاییهامهیامیسازد.ازسویدیگر
همانگونه که شلی کیتلسون در فارن پالیسی به آن اشاره کرده،
جمهوری اسالمی امیدوار است که مسئله آب مشترک میان دو
کشور را که پیش از این به شدت مورد مناقشه قرار گرفته بود را از
طریق دولت تحت حاکمیت طالبان حل کند.
مورات سوفوقلو هم در یادداشتی که در تیآرتی منتشر شده
متذکر شده که تنشهای بین فرقهای و ایدئولوژیک میان
جمهوری اسالمی و طالبان جای خود را به نوعی عقالنیت
سیاسی منطقهای داده که بر اساس منافع متقابل تعریف شده
است .در واقع تغییراتی که در طالبان متاخر شاهدیم –از قبیل
فهم استراتژیک از مناسبات منطقهای و توجه به حساسیتهای
بینالمللی -باعث بازبینی در روابط دو طرف شده است.
با این حال ،ناامنی مرزها و سیل پناهندگان ،امنیت شیعیان
و باالخص قوم هزاره در افغانستان و مسئله قاچاق مواد مخدر
از جمله مسائلی است که موجب میشود جمهوری اسالمی
نسبت به طالبان همچنان با تردید برخورد کند .به اعتقاد ری

تکیه در شورای روابط خارجی ایاالت متحده ،اکنون جمهوری
اسالمی در جبهه شرقی خود با یک وضعیت غیرقابل پیش بینی
مواجه است و بعید است مانند دهه  ،۱۹۸۰از تعداد زیادی از
پناهندگان،استقبالکند.کریستیناولیوردرپالیتیکوهمضمن
تاکید بر بی اعتمادی متقابل دیرینه میان طرفین ،نگرانی از
آینده شیعیان افغانستان را مهمترین دغدغه ایران دوران طالبان
دانستهاست.
در این شرایط جمهوری اسالمی در مواجهه با وضعیت
افغانستان جانب احتیاط را پیش گرفته است .در شرایطی که
عمران خان ،نخست وزیر پاکستان ،این وضعیت را شکستن قید
و بند بردگی نامید ،ابراهیم رئیسی ،خروج آمریکا از افغانستان را
فرصتی برای احیای امنیت و صلح پایدار توصیف کرده است.
رویکردمحتاطانه
در چنین شرایطی و تا روز دوازدهم شهریور ایران به این
ماجرا واکنش رسمی مستقیمی نشان نداد .در این روز سعید
خطیبزاده ،سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به پرسشی
در این زمینه ،همه طرفها را به خویشتنداری و پایبندی به اصل
گفت وگو برای حل و فصل اختالفات و رسیدن به یک راهحل
مرضیالطرفیندعوتکرد.اوتاکیدکردجمهوریاسالمیایران
با همه طرفها در ارتباط مستمر بوده و تمامی مساعی خود را
بهکار گرفته تا رنج و درد مردم افغانستان به حداقل ممکن کاهش
پیداکند.بهگفتهاومامعتقدیمتنهاازطریقگفتوگوهایاصیل
بیناالفغانی بدون حضور و مداخله کشورهای خارجی میتوان
بهصلحوثباتپایداردرافغانستانرسید.افغانستانامروزخسته
از سالها اشغال و جنگ و خشونت است و لذا همه گروهها باید از
بهکارگیریمجددخشونتوبرادرکشیاجتنابکنند.
نگاهمحتاطانهبهجنبشمقاومتافغانستان–علیرغمحمایت
از ائتالف شمال در دهههای گذشته -بیش از هر چیز ناشی
از رویکرد کلی سیاست خارجی جمهوری اسالمی نسبت به
تحوالتجاریدرافغانستانبود.درشرایطیکهآیندهافغانستان
–با توجه به اختالفات داخلی میان گرایشهای مختلف در
طالبان و جهتگیری دولتهای خارجی به وقایع جاری در این
کشور -در هالهای از ابهام قرار دارد ،فرصتها و تهدیدهای ناشی
از تغییر در آرایش قوا در این کشور –که منافع جمهوری اسالمی
رابهطورمستقیمتحتالشعاعقرارمیدهد-دستگاهدیپلماسی
در ایران را مجبور کرد در عین آنکه حوادث را از نزدیک دنبال می
کند ،از اظهار نظر مستقیم نسبت به آنچه در پنجشیر میگذرد
اجتنابورزد.
چرخشدرموضعگیری
با این حال ،با تغییر شرایط در میدان نبرد از یک شنبه شب
(چهاردهم شهریور) ،واکنش جمهوری اسالمی به حوادث
پنجشیر دچار تغییر قابل مالحظه ای شده است .طی درگیری
هایرخدادهدراینشبفهیمدشتی،سخنگویجبههمقاومت

ملی ،و عبدالودود ذره ،دستیار پیشین احمد شاه مسعود در
پنجشیرکشتهشدند.گفتهمیشوداینعملیاتکشتارباهدایت
نیروی هوایی ارتش پاکستان و به وسیله پهبادهای این نیرو و به
فاصله اندکی پس از سفر رئیس سازمان اطالعات پاکستان به
افغانستان انجام شده است .از سوی دیگر گزارشهایی درباره
کشته شدن مولوی فصیحالدین از فرماندهان ارشد طالبان در
پنجشیر مخابره شده است .همچنین در روز دوشنبه (پانزدهم
شهریور) گروه طالبان مدعی در دست گرفتن کامل کنترل
والیت پنجشیر شده ،هر چند نیروهای مقاومت علیه طالبان
این ادعا را رد میکنند .ذبیحالله مجاهد ،سخنگوی طالبان،
هم با انتشار بیانیهای مدعی شده که «پنجشیر اکنون در کنترل
جنگجویان طالبان است و با این پیروزی ،کشور ما به طور کامل
از باتالق جنگ خارج شده است» .در همین حال تصاویری در
شبکههای اجتماعی دست به دست می شود که نشان میدهد
اعضایطالباندرمقابلساختماناستانداریپنجشیردربازارک
ایستادهاند.
در این شرایط سخنگوی وزارت خارجه ج.ا.ایران با بیان اینکه
اخباری که از منطقه پنجشیر در افغانستان می رسد اخبار نگران
کننده است ،ضمن محکومیت شدید حمالت دیشب گفت:
پنجشیر تنها راه حل سیاسی دارد و محاصره پنجشیر به هیچ
وجه از نظر حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه قابل قبول
نیست .او ضمن ابراز تاسف از شهادت رهبران افغانستان دخالت
خارجی در این موضوع را در دست بررسی اعالم کرد.
به نظر میرسد گمانه زنی ها مبنی بر دخالت نیروهای خارجی
در این عملیات از سویی و نفوذ فراتر از انتظار برخی کشورهای
منطقه بر تصمیم گیری های طالبان و آینده افعانستان باعث
شده که جمهوری اسالمی احتیاط پیشین را تا حدودی کنار
گذاشته و صریح تر از قبل به این مسئله واکنش نشان دهد .در
شرایطی که به گفته سابنا صدیقی در المانیتور ،ظهور دوباره
طالبان در افغانستان باعث نزدیکی کشورهای ایران و هند شده،
نفوذپاکستانوهدایتعملیاتاینگروهدرافعانستانبرنگرانی
ها افزوده است .از سوی دیگر حساسیت تاجیکستان به عنوان
کشوری فارسی زبان نسبت به هجوم طالبان به پنجشیر عموما
تاجیک نشین ،حساسیت و مخاطرات جدی در مورد حوزه
فرهنگی ایران را در دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسالمی
برانگیختهاست.
در این شرایط و در حالی که به نظر می رسد داستان مقاومت
در دره پنجشیر به آخرین فصل های خود نزدیک می شود،
جمهوری اسالمی نسبت به این ماجرا با حساسیت بیشتری
واکنش نشان می دهد .شاید در روزهای آتی اخبار دقیق تری
از این ماجرا منتشر شود ،اما آن چه مسجل است این است که
با آن چه در پنجشیر به وقوع پیوست ،رقابت های منطقه ای وارد
مرحلهجدیدتریخواهدشد.
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مصونیتازکروناباواکسیناسیون
شهردارقمخواستارشد:

پایان زندگی  ۵۸۳نفر دیگر با کرونا رقم خورد
طی ۲۴ساعت گذشته ۵۸۳نفر دیگر بر اثر کرونا جان باختند و تعداد تلفات کرونا در کشور به ۱۱۱هزار
و ۲۵۷نفر رسید .وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی روز دوشنبه اعالم کرد  :از دیروز(یکشنبه) تا روز
دوشنبه ۱۵شهریور ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۷،هزار و ۵۷۹بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که سه هزار و  ۹۷۳نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹
در کشور به ۵میلیون و ۱۵۶هزار و ۹۸۶نفر رسید.تا کنون ۴میلیون ۳۹۴هزار و ۸۳نفر از بیماران ،بهبود
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند 7.هزار و  ۶۲۸نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش های
مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون  ۲۹میلیون و  ۵۶۸هزار و  ۸۶۴آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.همچنین تا کنون ۱۹میلیون و ۶۲۰هزار و ۵۹۶نفر ُدز اول
واکسن کرونا و  ۹میلیون و  ۸۳۲هزار و  ۸۴۸نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق
شده در کشور به  ۲۹میلیون و  ۴۵۳هزار و ُ ۴۴۴دز رسید.

بازنگری در ارائه تسهیالت درمانی
به رانندگان حمل و نقل عمومی

شهردار قم از بودجه حدود دو میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومانی درمانگاه
سیدالشهداء (ع) شهرداری قم در سال جاری خبر داد و خواستار بازنگری در
ارائه تسهیالت درمانی به رانندگان حمل و نقل عمومی بر اساس این بودجه
شد.
سید مرتضی سقائیان نژاد که روز دوشنبه در نشست رسمی و علنی شورای
اسالمی شهر سخن می گفت با اشاره به مصوبه هفته قبل این شورا درباره
ارائه تسهیالت درمانی به رانندگان حمل و نقل عمومی اذعان کرد :این
طرح قطعا دارای بار مالی است و باید تکلیف آن بر اساس کار کارشناسی
دقیق تر مشخص شود .وی ادامه داد :به نظر می رسد اطالعات الزم و کافی
برای تدوین این الیحه وجود نداشته است و از این رو ضرورت بازنگری در آن
احساس می شود.
شهردار قم سپس به بودجه حدود دو میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومانی این
درمانگاه در سال جاری توجه داد و اظهار کرد :درآمد متصور این درمانگاه
در سال  ،۱۴۰۰حدود  ۷۵۰میلیون تومان است و از این رو ،یارانه حدود دو
میلیارد تومانی برای هزینه های این درمانگاه در سال جاری لحاظ شده است.
وی اضافه کرد :بر این اساس ،الزم است تا موضوع تسهیالت درمانی
رانندگان حمل و نقل عمومی بویژه در بحث بیمه و تفاوت هزینه های مربوط به
پزشک عمومی و پزشک متخصص مجددا مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.
شهردار قم همچنین گفت :در عین حال ارائه تسهیالت درمانی ممکن
است افزایش مراجعه به این درمانگاه را به دنبال داشته باشد که در این صورت
باید برای افزایش پرسنل این درمانگاه و هزینه های مربوط به آن هم چاره
اندیشی شود .و اما معاون خدمات شهری شهرداری قم نیز در این باره بیان
کرد :بررسی های مربوط به این الیحه در هفته های اخیر نشان می دهد که
ارائه تسهیالت درمانی به رانندگان حمل و نقل عمومی سبب افزایش هزینه
های درمانگاه سیدالشهداء (ع) نخواهد شد ،بویژه آن که رانندگان تاکسی
دارای بیمه تکمیلی هم هستند .عباس ذاکریان افزود :البته این مصوبه می
تواند به صورت آزمایشی و برای  ۶ماه اجرایی شود تا بر اساس بازخورد اجرای
آن ،تصمیم نهایی را گرفت ،ضمن آن که هزینه های اضافی احتمالی مانند
افزایش تعداد پرسنل درمانگاه نیز می تواند توسط خود سازمان تاکسیرانی
تأمینشود.

 فوت  ۶۱۱کرونایی در قم در یک ماه گذشته
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :در یک ماه گذشته  ۶۱۱نفر کرونا مثبت در قم جان خود را از
دست دادند .محمدرضا قدیر با تاکید بر اینکه در یک ماه گذشته  ۶۱۱نفر کرونا مثبت در قم جان خود را
از دست دادند اظهار کرد :از مردم خواهشمندیم با رعایت دستورات بهداشتی و عدم شرکت در تجمعات
به فکر سالمت خود و خانواده خود باشند.وی به آخرین وضعیت کووید ۱۹در قم اشاره کرد و با بیان اینکه
در  ۲۴ساعت منتهی به پانزدهم شهریور ماه  ۱۴۰۰آمار پذیرش بیمار با عالئم کرونا  ۱۶۶نفر بوده است
گفت :از بین این افراد  ۱۳۶نفر بستری جدید صورت گرفته است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم آمار
ترخیص بیمار بستری را  ۱۲۱نفر ذکر کرد و گفت :آمار فوتی کرونا مثبت نیز در این مدت  ۱۹نفر بوده و
تعداد کل بیماران بستری ۹۱۹نفر هستند که حال ۲۹۸نفر وخیم است.
طرح:محمدعلیرجبی

معاونسیاسیامنیتیواجتماعیاستانداریقمخواستارشد:

برخورد با واکسن هراسی

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر خبرداد:

آغاز عملیات کفسازی و بهسازی
بازارکفاشها

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر با اشاره به آغاز
عملیات کفسازی و بهسازی بازار کفاشها گفت :کفسازی بازار کفاشها
در کمترین زمان و طی ماههای آینده با حداکثر سرعت به پایان رسیده و به
بهرهبرداریمیرسد.
علیرضا خاکی با اشاره به اهمیت احیایی بافت تاریخی شهر قم اظهار
داشت :بهسازی باید متناسب با ظرفیتهای فرهنگی و مذهبی شهر
انجامشده و نخستین گام شناسایی گذرهای اصلی ،گونههای ارزشمند،
ایجاد ارتباط بین آنها ،زنده کردن الگوها به لحاظ عملکرد و سیما بوده است.
وی سپس از آغاز پروژه کفسازی و بهسازی بازار کفاشها خبر داد و گفت:
بر اساس تحلیل نقشههای قدیم شهر ،مطالعات اجتماعی ،تاریخ و گذشته
شهر ،بازار کفاشها بعد از بازار نو و کهنه یکی از بازارهای مهم تاریخی شهر قم
بوده که بر اساس اولویتبندیهای انجامشده بهسازی و کفسازی این بازار
کلید خورده است .مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر
تصریح کرد :کفسازی بازار کفاشها در کمترین زمان و طی چند ماههای
آینده با حداکثر سرعت به پایان رسیده و به بهرهبرداری میرسد.
وی طول مسیر این پروژه را  ۴۰۰متر دانست و ابراز کرد :مساحت کف بازار
حدود دو هزار مترمربع بوده که طی برنامهریزیهای انجامشده تا دو ماه آینده
عملیات کفسازی آن با سنگ مرمریت ،مطابق کفسازی بازار کهنه و نو
انجام میشود .خاکی مبلغ قرارداد پروژه را عددی بالغبر ۷۰۰میلیون تومان و
پیشبینی اعتبار یک میلیارد تومانی اعالم و خاطرنشان کرد :تمام محورهای
تاریخی شهر قم بر اساس شاخصهای تاریخی آن اولویتبندی شده و در
مرحله اول بهسازی کف و جداره آنها در دستور کار قرارگرفته است.
مدیرعاملسازمانآتشنشانیشهرداریقم:

تالش برای جذب ۱۰۰نیرو تا سال۱۴۰۱

مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم گفت:
استانداردسازی ساعتهای کاری نیروهای آتشنشانی یکی از اقدامات مهم
شهرداری قم در چند سال اخیر بوده و در حال حاضر ساعت کار همکاران
بهصورتسهشیفتبرنامهریزیمیشود.
عباس جعفری  ،با اشاره به اهمیت و جایگاه سازمان آتشنشانی در حفظ
ایمنی شهروندان اظهار داشت :تأمین نیروی کافی و آموزشدیده یکی از
اولویتهای سازمان برای حفظ ایمنی شهروندان است.
وی کاهش ساعات کاری نیروهای سازمان آتشنشانی را موردتوجه قرارداد
و گفت :استانداردسازی ساعتهای کاری نیروهای آتشنشانی یکی از
اقدامات مهم شهرداری قم در چند سال اخیر بوده و در حال حاضر ساعت کار
همکارانبهصورتسهشیفتبرنامهریزیمیشود.
مدیرعاملسازمانآتشنشانیوخدماتایمنیشهرداریقمتعدادنیروهای
فعال در سازمان آتشنشانی را  ۵۲۲نفر اعالم و تصریح کرد :در سال ۱۴۰۱
تعداد  ۵۰نیروی سازمان با  ۲۰سال سابقه کار بازنشسته شده که برای
جایگزینی این افراد تدابیر الزم اندیشیده شده است.
وی از جذب  ۱۰۰نیرو در سال  ۱۴۰۱خبر داد و خاطرنشان کرد :با توجه
به بازنشستگی  ۲۰ساله پرسنل درخواست جذب  ۱۰۰نیرو تا سال ۱۴۰۱
دادهشده تا با بازنشستگی  ۵۰نیروی سازمان در سال  ۱۴۰۱دچار کمبود
نیروی انسانی نشویم .جعفری با تأکید بر اینکه در سال گذشته نیز بیش از
 ۴۷نفر نیروی جدیدالورود بعد از آموزشهای الزم جذب سازمان آتشنشانی
شده است ،یادآور شد :سازمان همانطور که برای بازسازی امکانات ،خودرو
و ایستگاه اقداماتی انجام میدهد نسبت به جذب نیروهای جدید نیز اقدام
میکند.
با موافقت اعضای شورای اسالمی شهر قم:

 ۳۳معبر شهری قم به نام شهدا
نامگذاریشد

اعضای شورای اسالمی شهر مقدس قم در نشست روزدوشنبه با  ۳۳مورد
نامگذاریجدیدمعابرشهریموافقتکردند.
سیدمجتبی سبحانی ثابت صبح روزدوشنبه در نشست رسمی و علنی
شورای اسالمی شهر قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد،
دربارهالیحهاخذمجوزنامگذاریجدید ۳۳معبرشهریبهنامشهدایسرافراز
اظهار داشت :شاخص تأیید نام این شهدا ،تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران
است ،ضمن آنکه نامگذاری ها بر اساس اولویتبندی بوده است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهر درباره این
موضوع اضافه کرد :برخی از معابر شهری بیش از یک شهید را تقدیم نظام
و انقالب کردهاند که برای نامگذاری آنها ،اولویتهایی مانند زندهبودن پدر و
مادر شهید و یا تقدم در تاریخ شهادت لحاظ میشود.
بر این اساس ،اعضای شورای اسالمی شهر قم دراین نشست  ،الیحه اخذ
مجوز نامگذاری ۳۳مورد از شوارع و معابر شهری را به تصویب رساندند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری قم خواستار برخورد با فعالیتهای
مربوطه به واکسن هراسی و اخالل در مقابله با شیوع کرونا در شبکه های مجازی شد
بیژن سلیمان پور روز دوشنبه در جلسه شورای اطالعرسانی استان قم ،افزود:
فعالیتهایی در راستای واکسن هراسی و ترویج شبهات در شبکههای اجتماعی قم
در حال انجام است که باید توسط دستگاههای ذیربط رصد و پیگیری شود.
وی اضافه کرد :قدرت اقناعسازی وزارت بهداشت در زمینه لزوم واکسیناسیون صد
درصد نبوده و بخشی از این مساله ناشی از گرفتاریهای مسئوالن به دلیل مدیریت
بحرانکروناست.
وی تاکید کرد :وزارت بهداشت باید کمیتهای برای پاسخگویی به شبهات
واکسیناسیون علیه کرونا ایجاد کند و از ورود غیرمتخصصان به مسائل تخصصی
پزشکیجلوگیریشود.
تاکیدبربازنشرواکسیناسیونعلما،مراجعوشخصیتهایحوزوی
سلیمان پور با تاکید بر بازنشر واکسیناسیون علما ،مراجع و شخصیتهای حوزوی
در فضای مجازی ،ادامه داد :در حال حاضر اولویت اول و آخر برای حفظ سالمت
مردم،واکسیناسیونعلیهبیماریکروناست.
وی با بیان اینکه هماکنون همه کشورها به دنبال انجام واکسیناسیون سراسری

هستند،خاطرنشانکرد:نمیتوانیمخالفمسیرآبحرکتکنیمودانشروزرابرای
کنترل بیماری نادیده بگیریم؛ واکسیناسیون باید باقوت ،سرعت و دقت انجام شود.
وی گفت :مراکز آموزشی ،دانشگاه و مدارس ،همه مراکز آموزشی اعم دانشگاهها
حوزهها و مدارس اول مهرماه آغاز به کار خواهند کرد و آموزش تعطیل شدنی نیست.
معاون استاندار قم افزود :تصمیمگیری در زمینه حضوری و غیرحضوری و یا
تلفیقی بودن کالسهای آموزشی ،منوط به کار کارشناسی وزارتخانههای ذیربط و
ستاد ملی کرونا با اولویت حفظ سالمت مردم است.
وی با اشاره به اینکه اگر تالش رسانهها نبود قطعا مدیریت وضعیت کرونا از
دست ما خارج میشد ،اضافه کرد :همه رسانههای شنیداری و گفتاری و نوشتاری
استان را ظرفیتی در راستای اصالح امور و خدمت بیشتری به مردم میدانیم از همه
خبرنگارانکهدرراستایاعتالیوضعیتکشورتالشمیکنند،تقدیرمیکنیم.
سلیمان پور با تاکید بر اینکه مسئوالن با همه باقوت مشغول خدمت به مردم
باشند ،ادامه داد :االن انتظاری برای جامعه ایجاد شده و از دولت جدید انتظار
میرود اتفاقات خوبی در فضای معیشت ،اقتصاد و شاخصهای فرهنگی رخ دهد؛
باید مراقبت کنیم تا این توقعات در کوتاهمدت بهقدری باال نرود که توان و انرژی ملت
را بگیرید و بهوسیله ای از سوی مخالفان برای سوءاستفاده تبدیل شود.
باید امیدآفرینی در جامعه نسبت به آینده افزایش یابد
وی با بیان اینکه باید امیدآفرینی در جامعه نسبت به آینده افزایش یابد ،گفت:
همه باید کمک کنند تا دولت ،سیاستها و برنامههای خود را به مرحله اجرا بگذارد.
وی با اشاره به امضای حکم شهردار توسط وزیر کشور ،گفت :عملکرد مدیریت
شهری قم در دوره گذشته قابل قبول بوده ،هر چند شاید مطالبات همه مردم را
نتوانسته باشد پوشش دهد ،ولی امیدواریم با همان قوت مدیریت شهری خدمت به
مردم را ارائه دهد.
سلیمان پور همچنین گفت :از صبح روز سهشنبه ۱۶شهریورماه جاری ،برای یک
اقدام خوب و مثبت زیرساختی در حوزه آب و فاضالب قم و با هدف افزایش کیفیت،
شاخص و کمیت آب استان طرحی آغاز میشود.
وی افزود :احتمال دارد با آغاز این طرح ،از صبح حداکثر تا ساعت  ۲۲روز
چهارشنبه در برخی مناطق استان با افت فشار و کاهش کیفیت آب مواجه شویم،
ولی قطعی کامل آب نخواهیم داشت.
وی تاکید کرد :نیاز به ذخیره آب نیست ،زیرا قطعی و افت فشار آب ناچیز خواهد
بود.

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قم تاکید کرد؛

ضرورت افزایش مشارکت مردم در راستای توسعه تعاون در جامعه

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قم
گفت :مهمترین اهداف ما در تالش برای توسعه
تعاون در جامعه افزایش مشارکت مردم به ویژه اقشار
آسیبپذیردرفعالیتهایاقتصادیاست.
مصطفی کاویانی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با
خبرنگاران با اشاره به شعار سال جاری که از سوی
رهبر معظم انقالب به عنوان " تولید ،مانع زدایی
ها ،پشتیبانیها " نامگذاری گردید ،گفت :با تالش
مدیریتامورتعاوناینادارهکلوکارشناساناستان،
مهمترین راهکارهای رفع موانع و مشکالت بخش
تعاونشناساییشد.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان با بیان
اینکه راه اندازی شعبه ویژه رسیدگی به مشکالت
حقوقی و کیفری شرکتهای تعاونی در مراجع
قضائی شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و
انقالب ،معرفی کارشناسان خبره حوزه تعاون توسط
اداره کل به دادگستری استان در خصوص اخذ
نظراتکارشناسیپیرامونپروندههایقضائیبخش
تعاون را برخی از اقدامات این اداره کل دانست و
افزود:برگزاریجلساتمستمربادستگاههایذیربط
و نظارتی استان و تعیین تکلیف تعاونیهای مشکل
دار و به نتیجه رساندن آنها از قبیل تعاونی مسکن
مهر طاها ،زنان سرپرست خانوار تعاونی مسکن
محراب طالب ،تعیین تکلیف برخی اعضای تقسیط
نشده پروژههای مسکن مهر در جهت کمک به بانک
مسکن جهت برگرداندن وجوه وامهای 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.
وی با تاکید بر اینکه بررسی و رفع مشکالت
تعاونیهای مشکل دار در کارگروه تسهیل و رفع
موانع تولید استان ،تعیین تکلیف اکثر تعاونیهای
مسکن مهر و انحالل آنها به علت اتمام و تحویل اکثر
پروژههایمسکنمهر،تعیینتکلیفتعاونیهایغیر
فعال و راکد در بخشهای مسکن ،مصرف ،اعتبار،
کشاورزی را از دیگر راهکارها میباشد ،ادامه داد:
عدم منظور نمودن مشوقهای ذکر شده در ماده  ۹از
فصل سوم قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴قانون
اساسی و همچنین کلیه معافیتهای مالیاتی ذکر
شده در قانون مالیاتهای مستقیم تبصره  ۶ماده
 ،۱۰۵ماده  ۱۳۸ ،۱۳۳و  ۱۴۲به منظور حمایت از
بنگاههای اقتصادی فعال در بخش تعاون ،اجرایی
نکردن مفاد ماده  ۲۴قانون بخش تعاون مشتمل
بر تبصرههای  ۱و  ۲که پرداخت تسهیالت کم بهره
و یا بدون بهره بانکی را در راستای تحقق سهم ۲۵
درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور مورد اشاره قرار
میدهد.
کاویانی با بیان اینکه عدم حمایت و همکاری
سیستم بانکی از شرکتهای تعاونی ،موازی کاری
برخی از دستگاههای اجرایی نظیر سازمان تعاون
روستایی در تشکیل شرکتهای تعاونی ،ضعف در
فرهنگ کار گروهی و مشارکت پذیری و نداشتن
روحیه کار جمعی در جامعه میباشد ،گفت :میل به
تصمیمگیریفردیبهجایتصمیمگیریگروهیدر

فعالیتهای اقتصادی ،فرآیند طوالنی مربوط به ثبت
و تشکیل شرکتهای تعاونی عدم تعیین سهم بخش
تعاون به صورت شفاف از تسهیالت اشتغال زایی
تخصیصی به استانها در سیاستگذاریهای دولتی
و همچنین مکلف نمودن دستگاههای تخصصی و
اجرایی مربوطه به رعایت کردن این سهم خواهد بود.
وی با بیان اینکه از دیگر موانع که مورد شناسایی
قرار گرفتند اعتبارات اشتغال فراگیر و روستایی ،نبود
اعتقاد کافی به بخش تعاون در بین برخی مسئولین و
حمایت ناکافی از این بخش ،اولویت ندادن به بخش
تعاون در واگذاریها و فعالیتهای اقتصادی دولت با
وجود تاکید و تصریح در قانون تعاون و سیاستهای
کلی اصل ۴۴قانون اساسی و نداشتن قدرت اجرایی
واهرمنظارتالزماداراتتعاوناستانهاکهمسئولین
و کارشناسان این بخش حتی زمانی که مر قانون را
اجرا مینمایند ،افزود :از شکایت و تهمتهای قانون
شکنان که مشکالت زیادی را برای ایشان ایجاد
مینمایدبینصیبنخواهدماند.
مصطفیکاویانیتعدادکلاتحادیههاوشرکتهای
تعاونی تشکیل شده در استان از ابتدا تا ۳۱مرداد ماه
سال جاری را معادل یک هزار و  ۹۷۹تعاونی مشتمل
بر  ۸۱۳هزار و  ۷۰۴نفر عضو میباشند ،ادامه داد:
تعداد یک هزار و ۱۰۷شرکت تعاونی مشتمل بر۷۸۱
هزار و  ۹۴۲نفر عضو فعال میباشند که معادل ۵۶
درصد کل تعاونیها ،تعداد  ۸۷۲تعاونی مشتمل بر
 ۳۱۷۶۲نفر عضو غیر فعال میباشند که معادل ۴۴
درصدکلتعاونیهامیباشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم :

میانگین تزریق روزانه واکسن در قم  ۱۰هزار دوز است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم میانگین تزریق روزانه واکسن را در
استان حدود  ۱۰هزار دوز دانست و تأکید کرد :پایگاه های واکسیناسیون در قم
حتی در روزهای تعطیل هم فعال است.
سیامک محبی با اشاره به این که فعال از موج پنجم بیماری کووید ۱۹عبور نکرده
ایم بیان کرد :البته قله این موج در آمار و نمودارها دیده می شود ،اما تردیدی نیست
که عادی انگاری می تواند موج های سینوسی بیماری کرونا را در استان به دنبال
داشتهباشد.
وی با بیان این که استان قم در بین استان های کشور در رتبه هفدهم ابتال و
بستری های کرونایی قرار دارد خاطرنشان کرد :یکی از ویژگی های موج فعلی این
بیماری،طوالنیشدنمدتدامنهآناستکهسببخستگیمفرطکادربهداشت
و درمان شده است.
وی سپس به آخرین آمار مربوط به کرونا در استان توجه داد و گفت :آخرین آمار
هفتگی تعداد مراجعه ها به مراکز بهداشتی استان عدد چهار هزار و  ۶۵۰را نشان
می دهد ،ضمن آن که افراد صرفا از طریق نظام نوبت دهی تلفنی و اینترنتی به
مراکز ۹گانه بهداشتی مراجعه می کنند و تنها بیماران سالمند ،مادران باردار و افراد

به دنبال بازگشت به محیط کار از این قاعده ُمستثنا هستند.
واکسیناسیونسالمندانقمیازمیانگینکشوریکمتراست
رئیس مرکز بهداشت استان ادامه داد :آخرین آمار تعداد تست های هفتگی کرونا
در قم ،حدود  ۱۹هزار مورد است که حدود  ۵هزار مورد از آن ها مثبت شده است.
محبی در عین حال از رهگیری هفتگی حدود  ۱۲هزار بیمار کرونایی در استان
خبر داد و اظهار کرد :تعداد هفتگی مراقبت در منزل هم حدود  ۹۰بیمار است که
البته افزایش تعداد پزشکان می تواند سبب افزایش این عدد شود.
معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیقمهمچنینآماراستانقمراازنظرانجام
تست سریع کرونا مطلوب خواند و یادآور شد :دانشگاه علوم پزشکی قم در این
زمینه در بین پنج دانشگاه برتر علوم پزشکی در کشور قرار دارد.
محبی اضافه کرد :البته بر اساس آمار ،میزان استقبال از واکسیناسیون در بین
سالمندانقمهمچنانازمیانگینکشوریکمتراست.
وی با انتقاد و ابراز نگرانی از برخی تخریب ها علیه طب نوین و واکسیناسیون
بویژه در فضای مجازی تصریح کرد :این تخریب ها سبب خدشه دار شدن اعتماد
عمومی می شود.

مرگ فوتبالیست فرانسوی که  ۴۰سال در کما بود
فوتبالیست پیشین فرانسه و  PSGکه به خاطر اشتباه پزشکی  ۴۰سال در کما بود در نهایت در سن
 ۷۳سالگی جان باخت.به گزارش ایسنا و به نقل از استار ،ژان پیر آدامز ،مدافع پیشین تیم ملی فرانسه
در سن  ۷۳سالگی درگذشت .او  ۴۰سال به دلیل خطای پزشکی در کما مانده بود .او  ۲۲بار نیز پیراهن
تیم ملی فوتبال فرانسه را به تن کرد.در سال  ۱۹۸۲تراژدی زمانی رخ داد که آدامز قبل از عمل جراحی
ً
معمول زانو روی یک اشتباه پزشکی یک داروی بی حس کننده تقریبا کشنده دریافت کرد و به کما رفت.
از آن زمان همسرش برنادت از او در خانه آنها در شهر نیم مراقبت میکرد.باشگاه پاری سن ژرمن مرگ
فوتبالیستپیشینخودراتاییدکرد.
درخواست گسترده مردم قم برای دریافت کپسول اکسیژن
باتوجهبهافزایشبیمارانکروناییدرمنازلونیازمبرمآنهابهکپسولاکسیژن،هرروزمراجعاتبسیاری
بههالل احمر استانبرای دریافت امانی کپسول میشود.با توجهبهنیاز مبرمبیماران کروناییبه اکسیژن
از همه مردم عزیز تقاضامندیم نسبت به خرید کپسول اکسیژن اقدام و یا با کمک مالی خود ،به بیماران
کرونایی کمک کنند.شماره حساب  ۵۵۶۷۶۷۸۰۱۸و شماره کارت  ۶۱۰۴۳۳۷۴۳۲۰۸۹۰۷۴به نام
مجمع خیرین هالل احمر آماده دریافت کمک های مردمی و خیرین عزیز در این زمینه است.
محسن رضایی سمت قدیمی خود را ترک می کند؟
حجت االسالم غالمرضا مصباحیمقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ،گفت :معاونت
اقتصادی رئیسجمهور یک جایگاه مشاورهای است و مشاوره در این سطح نمیتواند یک کار پر و پیمانی
برای شخصیتی مانند آقای رضایی باشد؛ در نتیجه احتمال میدهم ایشان با ادامه خدمت در جایگاه
دبیری مجمع ،کار خود را در دولت و مسئولیت ارائه مشاوره به رئیسجمهور را برعهده داشته باشد.

فرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

کشف ۵۸میلیارد تومان انواع کاالی قاچاق

فرمانده انتظامی استان قم از کشف  ۵۸میلیارد تومان انواع کاالی قاچاق در  ۵ماهه ابتدایی امسال
خبر داد و گفت :کشفیات نیروی انتظامی نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۲۰۰درصد به لحاظ ارزش
ریالی افزایش داشته است.
سردار میرفیضی از دستگیری  ۳۰۵متهم در ارتباط با این کاالهای قاچاق خبر داد و گفت :بیش
از  ۲۵۰خودرو سبک و سنگین نیز در این خصوص توقیف شده است .وی با اشاره به طیف وسیع
کاالهای قاچاق اشاره کرد و گفت :لوازم خانگی ،الکتریکی ،پوشاک ،انواع نوشیدنی ها ،لوازم صنعتی
و بهداشتی و کاالهای پزشکی درمانی از جمله کاالهایی هستند که از جنوب کشور به سمت مرکز
و مخصوصا تهران قاچاق میشوند .فرمانده انتظامی استان همچنین از کشف یک تانکر مخصوص
حمل مواد سوختی با بار قاچاق خبر داد و گفت :دراین تانکر حدود ۹میلیارد تومان انواع کاالی قاچاق
به شکل ماهرانهای جاساز شده بود که با هوشیاری ماموران نیروی انتظامی در روز گذشته توقیف شد.
وی در ادامه به ضرورت برخورد با کاالی قاچاق در کشور اشاره کرد و گفت :پدیده شوم کاالی قاچاق
تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور وارد میکند و یکی از موانع اصلی رونق تولید و اشتغال در کشور است .سردار
میرفیضی با تاکید بر لزوم همکاری و همراهی تمامی نهادها و دستگاهها برای برخورد با کاالی قاچاق
خاطرنشان کرد :مردم نیز میتوانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با اطالع رسانی به موقع
خادمان خود در نیروی انتظامی را یاری رسانند.
فرماندهیگانحفاظتمیراثفرهنگیقم:

حفارانغیرمجازاشیایتاریخیبهدامافتادند
فرماندهیگانحفاظتمیراثفرهنگیقمگفت:افرادیکهقصدحفاریغیرمجازبرای کشفاشیای
تاریخی درروستای شمسآباد از توابع بخش مرکزی استان را داشتند ،دستگیر شدند.
سرهنگ فرامرز بازگیر درگفتوگویی اظهار داشت :با اعالم فرمانده پاسگاه انتظامی لنگرود مبنی بر
حفاری غیرمجاز در زمینهای منطقه شمسآباد ،عوامل یگان حفاظت میراثفرهنگی استان بهمحل
َ
اعزام شدند که دراین عملیات سه تن دستگیر شدند .وی ادامه داد :افراد دستگیرشده اقدام بهحفاری
غیرمجاز بهعمق حدود  ۲۰متر بهقصد دستیابی بهاشیای تاریخی و فرهنگی درمنطقه کرده بودند.
وی گفت :درجریان این عملیات ،تعدادی از ادوات حفاری شامل یک دستگاه فلزیاب ،یک عدد چراغ
قوه ،بیل و کلنگ کشف و ضبط شد ».بازگیر با بیان اینکه پرونده مقدماتی متهمان تشکیل و برای
سیر مراحل قانونی بهدادسرا ارسال شده ،بیان داشت :از مردم قم درخواست داریم تا برای حفظ آثار
تاریخی استان ،گزارش هر گونه اقدام مشکوک و مشاهده جرائم علیه میراثفرهنگی را با شمارههای
 ۳۷۷۴۰۴۹۲و ۳۷۷۳۸۱۹۹بهفرماندهی یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی قم اطالع دهند یا با
تلفن ۱۱۰ناجاتماسبگیرند.
رئیس پلیس آگاهی استان قم خبر داد:

وقوع قتل در بلوار امام موسی صدر

رئیس پلیس آگاهی استان قم با اشاره به حادثه درگیری منجر به قتل در بلوار امام موسی صدر از
دستگیری قاتل توسط پلیس خبر داد .سرهنگ میکائیل قهرمانپور با اشاره به حادثه درگیری منجر
به قتل در بلوار امام موسی صدر مقابل استانداری و متواری شدن ضارب گفت :پس از دریافت خبر،
کارآگاهان پلیس به همراه اکیپ بررسی صحنه و حضور بازپرس کشیک ویژه قتل در محل حاضر و
دستگیری متهم در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت .وی افزود :در تحقیقات
اولیه مشخص شد مقتول ،شوهر خواهر سابق فرد ضارب بوده که به دلیل اختالفات قبلی با یکدیگر
درگیر شدهاند .رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم گفت :در ادامه با تالش کارآگاهان
مخفیگاه متهم در یکی از شهرهای همجوار شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی استان طی عملیاتی
دستگیر شد .وی افزود :متهم پس از بازسازی صحنه قتل به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام
مراحلقانونیتحویلمرجعقضائیاستانشد.
رییسدانشگاهعلومپزشکیقم:

 ۱۹نفر بر اثر کرونا در قم جان باختند

رییس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :در  ۲۴ساعت منتهی به پانزدهم شهریورماه  ۱۹ ،۱۴۰۰نفر
بر اثر ابتال به ویروس کرونا در این استان جان خود را از دست دادند .به گزارش عصر دوشنبه روابط
عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم ،محمدرضا قدیر با اشاره به آخرین وضعیت کووید ۱۹در قم ،افزود:
در  ۲۴ساعت منتهی به پانزدهم شهریورماه  ۱۶۶ ،۱۴۰۰بیمار با عالئم ابتال به ویروس کرونا در
بیمارستانهای این استان پذیرش شدند .وی اضافه کرد :از این تعداد ۱۳۶ ،نفر بستری و  ۱۲۱نفر از
افراد مبتال به کرونا که در روزهای گذشته بستری شده بودند ،ترخیص شدند.

